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Докторська дисертація з історії 
української культури в Іллинойському 

університеті 

ш 

Чикаго - Урбана (ДМС) — 
Олександер Сидоренко оборо 
нив з визначним успіхом в 
Іллинойському Університеті 
в Урбана - Шампейн свою 
докторську дисертацію на 
тему „Київська Академія в 
ХУЦ-му Столітті". Публічна 
оборона праці відбулася 13-
го грудня 1973 року в Де
партаменті Історії того ж У– 
ніверситету перед7 Іспитовою 
Комісією, у склад яко! вхо
дили професори: д-р К. А. 
Гічінс, д-р Д. Л. Ренсел, д-р 
Р. Т. Фішер, д-р Д. М. Штог– 
рии і д-р Б. Юрофф, Голова 
Комісії. Дисертація д-ра Си
доренка, що обіймає 400 сто
рінок, поділяється на такі 
розділи: 1) Спадщина конф
лікту (між Україною і Поль
щею та між українською 
православною церквою і ка
толицизмом); 2) Київська А– 
кадемія до 1686 року (хара
ктеристика історичного про
цесу); 3) Золота доба Ака
демії за гетьманування Іва
на Мазепи, 1686 - 1709; 4) 
Внутрішня організація Ака
демії: адмінстраця, професу
ра студенти^ та джерела 
фондів утримання її; 5). 
Програма навчання, і 6) Ки
ївська Академія, як явище 
українського барона Узгля
днюючи майже всі доступні 
джерела, публіковані в різ
них мовах, автор подав су
цільну монографію цього 
першого українського і зара
зом східвьоевропейського у– 
ншерснтету. Праця відзна
чається своєю оригінальніс
тю передусім'в тому; що -ра
зом з детальним обговорен
ням ключевих Історичних 
постатей і подій, зв'язаних 
з цією високою школою, ши
роко обговорює філософські 
основи її навчання та порів
нює його з навчанням висо
ких шкіл центральної і за– 
хідньої Європа. Знаменним 
у праці є також те, що її ав
тор присвячує цілий розділ 
всебічній характеристиці А– 
кадемії за панування геть
мана Мазепи, називаючи цей 
період „Золотою добою" її 
розвитку. 

Д-р Сидоренко, уродженець 
Полтави, малою дитиною 
перебув лихоліття вій
на та скитальщину, після чо
го з батьками оселився в 
Бразилії, де й закіиив почат
кову школу. Середню освіту 
здобув він в Чикаго, де й за
кінчив 4 роки студії в Чи– 
кагськоиу Відділі Іллиной– 
ського Університету — ,̂ Не– 
йві Пір", осягнувши ступінь 
бакалавра в 1966 р. Після 
цього перейшов на вищі сту
дії з ділянки історії до Іл– 
линойського Університету в 
Урбані, де в 1967 р. осягнув 
ступінь магістра, продовжу
ючи опісля своє навчання до 
докторату, під час чого вис
лухав усі виклади з україно
знавства. II рн цьому - слід 
підкреслити, що майже всі 
свої семінарійні праці в часі 
студій („пейперс") тоді май
бутній докторант присвячу
вав темам з історії України 
та української культури; де
які з них були читані на нау
кових конференціях та пуб
лікувались в журналі „Гори
зонти". В часі своїх вищих 
студій д-р Сидоренко через 
три роки викладав в Депар
таменті історії і весь час був 
одним з найбільш активних 
членів місцевої Української 
Студентської Громади, очо
люючи її в роках 1989-70. 

Крім своєї студійної та 
студентської праці, д-р Си
доренко віддавав свій віль
ний час для своєї виховної 
організації — СУМ-у, з ря
дів якої ШІІІШОВ на студії 
Бувши студентом Іллинойсь– 
кого Університету в „Нейві 
Пір", вів очолював ОД 
ТУСМ в Чикаго, а тепер є 
членом Сеньйорату ТУСМ-у 
та членом Секції Історії Ук
раїни Наукового Товариства 
ім. Шевченка, В цьому часі 
д-р Сидоренко вже другий 
рік є професором історії це
нтральної та східньої Евро
пи у Стейтовому Університе
ті Аркенсо, де у своїх викла
дах значну частину" лекцій 
присвячує історії рідного на
роду. 

Студії українознавства на Вейнському 
університеті потребують студентів 

Детройт (Я. Прнходько). 
— Заходами української гро
мади Детройту та при спів
праці викладачів д-ра В. Ру
дого та д-ра М. Цапа, курси 
українознавства були запо
чатковані на Вейнському у– 
ніверсвтеті в 1953 та в 1958 
pp. Громада зібрала необхі
дні фонди для оплати викла 
дів, але ці старання закінчи
лися невдачею через брак 
студентів. 

В 1968 р. Українська Аме
риканська Культурна– Фун
дація під керівництвом М. 
Климишина, О. Лнсківської, 
В. Мамчура, Д. Строїча, О. 
Захаркова знову відновила 
курси української мови при 
Вейнському у н і в ерситеті. 
Представники Фундації до
мовилися з університетською 
адміністрацією, що українсь
ка громада внесе необхідну 
суму на покриття коштів ви
кладання з тим, що в май
бутньому, якщо буде відпо
відна кількість зацікавлених 
студентш,– університет част
ково буде допомагати в оп– 

LTL 
П'ять років минуло. За 

час курси української 
мови, що їх веде мгр Л. При– 
ходько, (початкові — 0101, 
0102, 0103 та вищі 0201, 
0202, 0203) відвідало 180 
студентів, курс української 
культури 0465 — 11 студен
тів, а курс української літе
ратури 0460 не відбувся за 
браком достатньої кількости 
студентів (записалося тіль
ки 4 соби). Крім того, ко
жного року біля 12 студентів 
з відповідною підготовкою 
мали змогу складати спеці
альні ісцвтв з української 
мови і отримувати кредити, 
які зараховувалася їм або 

для виповнення університет
ських вимог з чужоземної 
мови або в ділянці гуманіс
тичних наук. 

В минулому році україно
знавча програма поширила
ся, маємо додаткові курси у– 
країнської літератури (літ. 
19 ст. — 0450, 0455) та курс 
— самостійних студій -
0590, який дає змогу студен
там вибирати певні літера
турні або лінгвістичні теми 
і опрацьовувати їх самостій
но під керівництвом викла
дача і таким чином поглиб– 

(Закінчення на стор. 3-ій) 

СВЯТ-ВЕЧІР . 
У ГАРВАРДІ 

Кембридж. — Більшість, 
українських студентів Гар
варду повернулась з різдвя
них вакацій до Кембриджу 
вже в перших днях січня, 
щоб продовжувати свої що
денні студії. Але на Різдво 
Христове за старим стилем, 
7 січня, хоч усі університет
ські інституції вели нормаль 
ну щоденну працю, Україн
ський Науковий Інститут 
був закритий, не проводи
лись тоді жадні зайняття. 
На Свят-Вечір студенти бу
ли запрошені до гостинного 
дому пані Марії Турко і П 
доні Ярини, яка є українсь
кою бібліотекаркою у Вайд– 
нер бібліотеці Традиційно 
застелений стіл, ялинка, 
свят-вечірні страви, коляду
вання і святочні побажання 
при поділі просфорн ство
рили чудовий різдвяний на
стрій. Усі присутні через те
лефон відспівали коляду і 
склали святочні побажання 
професорам О. ПріцаковІ та 
L Шевченкові, 

Процедура „імпічменту" президента 
Ніксона може затягнутися на кілька 

років - думає Саксбі 
Вашингтон. — У неділю, 

13-го січня, генераль н и й 
прокуратор Вілліям Саксбі 
заявив, що якщо президент 
Ніксон постановить покли
катися на принцип „екзеку
тивного привілею, а також 
в і д м о в и т ь с я пере дат и 
Юридичній комісії Палати 
Репрезентантів м а г н е т о – 
фонні записи та документа, 
то процедура „імпічменту" 
(формального обвинувачен
ня'Президента) може затяг
нутися на кілька років. Як 
відомо, Юридична комісія 
Палати кілька місяців тому 
почала розглядати можли
вість такого формального 
обвинувачення президента 
Ніксона у зв'язку з Вотер– 
ґейтськок\ аферою та інши
ми спарвами. Виступаючи на 
телевізійній програмі „Фе йс 
ди Нейшен", Саксбі сказав, 
що, на його думку, Прези
дент „мас право на деякі 
привілеї" в цій справі, але 
на які саме, то це ще ніколи 
не було встановлено. Саксбі 
заявив, що Президент прав
доподібно мас право відмо
витися передати Юридичній 
комісії документи, які стосу
ються державної безпеки. 
Остаточне рішення, які до
кументи президент Ніксон 
мусить передати, а які зможе 
надалі задержати в тайні, 
буде видане Найвищим Су
дом ЗСА, твердив генераль
ний прокуратор Саксбі. Він 
також' висловив думку, що 

сумнівається, чи президент 
Ніксон навмисно задержав– 
би інформації, які були б 
конечні для продовження 
слідства Юридичною комісі
єю. Генеральний прокура
тор також сказав, що не ду
має, що президент Ніксон 
зрезигнує, бо „він досить 
твердий". Таким ч и н о м , 
справа „імпічменту". може 
затягнутися на кілька років, 
бо тільки Найвищий Суд 3-
СА зможе рішити, як далеко 
сягає принцип „екзекутивно
го привілею". 

В справі резиґнації прези
дента Ніксона минулої неді
лі говорив також сенатор 
Беррі Ґолдвотер. Виступаю
чи на телевізійній програмі 
„Міт ди Пресе", республікан
ський сенатор із Арізонн за
явив, що він не думає про
понувати, щоб президент Р. 
Ніксон зрезигвував, бо це 
довело б до „надзвичайних 
зрушень в американській по
літиці". Ґолдвотер твердив, 
що престиж президента Нік
сона та його спроможність 
кермувати державою зросли 
за останніх кілька тижнів. Б. 
Ґолдвотер закликав амери
канську публіку залишити 
Президента в спокою, бо А– 
мерика мав важливіші проб
леми, ніж Вотергейт. Він до
дав, що до великої міри аме
риканський народ вже все 
одно забув про Вотерґейтсь– 
ку аферу; а цікавиться ін
шими справами. 

СССР БУДУЄ НОВІ ПІДВОДНІ 
АТОМОВІ човни ; 

ЯйЛПРкИИЙ HP ПЛПРЛйГТк ЛЛКУММІТІЯ ; т а ^ в ш внУтР”мьо водних човнів, щоб збалян– 
Л ОирОЬКИИ НЄ ІШреДЩ/1Ь .ДІЖ JЛВНІГИ .vVaflPifoitoii ^-руввзвма^ілуа^аа^ чтяведлу -морську 

Конгресовій комісії 
Вашингтон. - - Спеціяль– 

ний Вотерґейтський проку
ратор Леон Яворський, по– 
кликаючвсь на легальні 
принципи, заявив, що він не 
зможе передати Юридичній 
комісії Палати Репрезен
тантів, яка -розглядає мож
ливості формального обви
нувачення („імпічмент" )– 
президента Ніксона, ті доку
менти, які одержав від Біло
го Дому. Яворський заявив, 
що він хоче співпрацювати 
з конгресовою комісією, але 
згідно із законом, ці інфор
мації, які одержав для вели
кої лави присяжних, мусять 
залишитися в тайні аж до 

закінчення діяльности цієї 
лави присяжних. Таким чи
ном,' Юридична комісія мусі– 
тиме дістати повновласті 
вносити формальні судові 
внески („сапі нас"), щоб 
могти вимагати передачі їй 
президентських документів. 
Думають, що коли Конгрес 
повернетея з Різдваяної від
пустки, то тоді Палата Ре– 
презентанів голосуватиме в 
справі надання комісії цього 
права. Внслід голосування 
буде першим вказівником, 
чи між конгресменами до
магання „імпічменту" справ
ді такі поширені, як це 
твердить велика частина1 

американської преси. 

Сенатор Проксмаер підозріває нафтові 
компанії у монопольних методах 

Вашингтон. — Демокра
тичний сенакор Вілліям 
Проксмаер із Віскансину 
звернувся до Департаменту 
справедливосте, щоб цей де
партамент перевірив, чи де
які великі нафтові корпора
ції не застосовують моно
польних методів. У листі до 
генерального прокуратора 
Вілліяма Саксбі сенатор 
Проксмаер твердив, що існує 
можливість, що головні наф
тові компанії спільно ста
раються нелегально контро
лювати рівень цін на нафто
ві продукти, стараються об
межувати продукцію, умов
ляються між собою щодо 
розподілу ринків і не до
ставляють нафтову ропу ма
лим незалежним рафінеріям, 
щоб в такий спосіб зліквіду

вати їх як конкурентів. 
Проксмаер також вимагав, 
щоб Департамент справедли
восте розглянув саму струк
туру нафтової Індустрії, яка, 
на думку Проксмаєра, є мо
нопольна, бо головні корпо
рації контролюють продук
цію нафтової ропи, є власни
ками більшосте рафінерій та 
нафтопроводів, а також кон
тролюють велике число бен
зинових стадій. Сенатор із 
Віскансину твердив, що з 
огляду на цю монопольну 
систему менші компанії та 
роздрібні продавці не мо
жуть конкурувати з велики
ми корпораціями. Прокс
маер повідомив, що цього 
тижня кілька конгресових 
комісій розпочнуть переслу
хування в цій справі 

Саймон звертається до рафінерій 
в справі продажу американської нафти 

дає „Галф Ойл", Вашингтон. !— Вілліям 
Саймон, голова Федерально
го Енергетичного Управлін
ня, звернувся до 26-ох го
ловних американських рафі
нерій нафти, щоб вони неза
лежним гуртовим продав
цям нафтових продуктів 
продавали більше домаш
ньої нафти; яка в дешевша 
від імпортованої. Саймон за
явив, що Енергетичне Уп
равління одержує зажален– 
ня від незалежних продав
ців оливи для огрівання, що 
вони втрачають своїх покуп
ців, бо гальон їхньої оливи 
коштує 10-12 центів більше, 
ніж ґальон олив н, яку дро– 

,Саноко", 
чи будь-яка інша велика 
нафтова компанія. Малі не
залежні продавці оливи для 
огрівання не можуть конку
рувати з цими великими 
продуцентами щодо цін і то
му звертаються до Уряду, 
щоб вирівняв ці ціни. Якщо 
рафінерії та великі проду
центи нафтових продуктів 
виконають вимогу Саймона, 
то ціни оливи для огріван
ня, яку продають незалежні 
продавці, повинні обнизати
ся, а ціни великих нафтових 
компаній — трохи зрости. 
Тоді ціни були б майже од– І перенесену з 

Вашингтон. — Як повідо
мляють речники Пентагону, 
Совєтський Союз поширює і 
розбудовує свою підводну 
фльоту, збільшуючи її нови
ми ^модернізованими підвод
ними атомовимн човнами,, 
озброєними в далекосяжні 
ракети з атомовимн головка
ми. Ці.самі джерела повідо
мляють, що вони в коротці 
опублікують доказові піате– 
ріяля, що СССР, якщо йдеть
ся про підводні човни з ато– 
мовою погінною силрю І. да
лекосяжні ракети, вневдов– 
зі випередить ЗСА, а може 
вже їх випередив.' Справа 
совєтських підводних човнів 
і далекосяжних ракет стала 
відомою минулого тижня, 
коли секретар оборони ЗСА 
Джеймс Шлізінгер повідо
мив, що СССР почав випро
бовувати свої нові міжкон
тинентальні балістичні раке
ти і що Москва прив'язує ба
гато уваги до випродуку– 
ванля модерних ракет. В по
відомленні Пентагону далі 
говоряться, що на Заході 
сталн'–відомі намагання Мо
скви випередити в стратегіч
ній .іброї інші країни, а в 
першу чергу ЗСА, і що СС
СР бі)іьше як,колігаебудь ра
ніше віддає увагу розбудові 
більшого тонажу підводних 
човнів з далекосяжними ра
кетами. Новий совєтський 
підводний човен є більший 
від. ^американського `-ткяу 
„Дельта", який брав участь 
в совєтських морських мане
врах Ш 1972 р. Але, як тве
рдять 'знавці, він внутрішньо 

на знаходяться 16 балістич
них ракет з радіюсом зася– 
гу 4.000 миль (, Дельта" має 
тільки 12 ракет). Згідно з 
попереднім домовленням, 
Совєтський Союз може вдер
жувати 62 підводні човни і 
950 ракет. В часі договору 
про частинне розброєиня, С– 
ССР мав тільки 45 підводних 
човнів, в тому числі 31 тяж
ких озброєних ракетами із 
засягом не більше як 1.500 
миль. В Пентагоні вважа
ють, що в процесі будови 
знаходиться тепер ще додат
кових 50 човнів. Отже, в ре
зультаті СССР вже порушив 
угоду і перейшов поза доз
волене число. Дія порів
няння подасться, що ЗСА 
розпоряджають тільки 41 
човнами з атомовимн раке
тами — 15 ,ДІоляріс", ?0 мо– 
дервіших „Посайдо" і 6 чов 
нія, які можуть вживати ра
кети меншого калібру і за– 
сягу, бо тільки на 2.80С 
миль. Занепокоєння на За
ході викликають вістки про 
будову в СССР все нових й 
нових підводних човнів. Де
партамент оборони ЗСА по
відомляє, що , наприклад 
біля Мурманська і Владиво
стока змасовано багато ма
теріалу для побудови циг 
човнів, натомість в ЗСА де
які будови цих човнів спо
вільнили свої праці, або ціл
ком припинили будову. Сек
ретар оборони Шлізінгер вва 
жає, що ЗСА повинні приз
начити більше коштів на по
будову нових модерних під
водних човнів, щоб з бал як 

ний. На чердаку такого чов– 

КІЛЬКІСТЬ В'ЯЗНІВ У СССР СЯГАЄ 
ДВА мільйони ОСІБ 

Вашингтон. /-; За даними 
Центрального Розвідочного 
АГеиства (СіАйЕй) в СССР 
під сучасну пору близько 2.5 
мільйонів осіб знаходиться в 
ув'язненні. З цією оцінкою 
не згоджуються британські 
совєтські експерти, які число 
совєтських в'язнів подають 
на понад один мільйон осіб. 
З цього загального числа со
вєтських в'язнів не менше як 
10,000 осіб належать до ка
тегорії політичних в'язнів. 
За даними А. Солженіцина 
в його найновішій публіка– 
кації „Архіпелаг ГУЛаг 19-
18-1966" число совєтських 
в'язнів, яке за Сталіна до
сягало яких 12 мільйонів 
ocj6, обннзилося після 1953 
року до одного мільйона І 
втримується на цьому рівні 
до сьогодні. В'язні перебува
ють у широко розгалуженій 
системі тюрем і концтаборів, 
яких число подають на 900. 

Тільки відносно невелике 
число в'язніп перебуває у 
тюрмах. В основному в'язнів 
приміщують у концтаборах, 
чи таборах примусової пра
ці, де вони мусять виконува
ти призначену працю. В та
борах є примікюваний різ– 

: ний режим, але у всіх ви– 
I падках умови таборового 
життя с дуже важкі з увага 

( на незадовільне харчування, 
непосильну працю, брак ча– 

! стішпх контактів з рідними 
тощо. Невідрадні також rfc 
гієні чні умови у таборах. Та
борова поліційна охорона 
стасує супроти в'язнів стро
гий режим нагляду. `3a най– 

I менше непідпорядкування 
розпорядкам, критику систе
ми, невнконуванвя призна– 

і ченої норми передбачені су
ворі кари, зокрема ізоляція 
у т. зв. бункерах та позбав– 
лювання і так обмежених 

! привілеїв листування, чи 
' відвідин. 

Страх перед реакцією закордону стримує 
Москву від будь-яких адміністративних 

заходів проти Солженіцина 
Москва. — Згідно з опіні– (нції переконання, що всі со

єю чужоземних дипломатів 
і кореспондентів в СССР, як 
також совєтських дисидентів 
кремлівський режим не пла
нує'застосовувати в найбли– 
жому часі якихось адмініст
ративно - ` судових заходів 

встські заяви" про конечність 
встановлення європейської 
системи безпеки й бажання 
Москви підписати такий до
говір є тільки гарними, але 
ж облудними фразами і тіль
ки підтвердять опір Москва 

фльоту СоветсЬкого Союзу. 

ІЗРАЇЛЬСЬКИЙ УРЯД СХВАЛИВ ШЯН 
ЗВІЛЬНЕННЯ С У Ш ' І СТВОРЕННЯ 

БУФОРНОЇ ЗОНИ В СИНАЮ 
Єрусалим. — У висліді за

ходів державного секретаря 
ЗСА Генрі Кіссінджера, я– 
киЙ якраз тепер перебуває 
на Близькому Сході, ізраїль
ський уряд остаточно пого
дився на плян відтягнення 
своїх військ з західнього і 
східнього берегів Суезького 
каналу та створення на схід 
від Суезу буфорної зони, я– 
ка мала б розділяти ізраїль
ські та єгипетські збройні 
сили. Хоч ніяких точніших 
даних про ізраїльський плян 
не подано, то, як інформу
ють, цей плян в основному 
йде назустріч вимогам Єги
пту. Як відомо, перед своїми 
нарадами з урядом Ізраїля 
Генрі Кіссінджер відвідав 
єгипетського президента Ан– 
вара Садата, з яким обгово
рив єгипетські умови. Закін
чивши наради в Єрусалимі, 
Генрі Кіссінджер вже із 
схваленим ізраїльським пли
ном поновно виїхав до Єгип
ту для дальших розмов з 
президентом Садатом. Серед 
американських чинників па
нує переконання, що упро

довж найближчих 48 годин 
пощастить на базі ізраїльсь
кого пляну досягнути повно
го погодження щодо відтяг
нення ізраїльських військ, 
як першого ступня у марних 
переговорах між Ізраїлем і 
арабськими державами. В 
пляні Генрі Кіссінджера є 
відвідати також Йорданію тя 
Сирію, щоб узгіднити окремі 
спірні питання з урядами 
цих двох держав. Особлаво 
важливою буде зустріч Кіс
сінджера з сирійськамв ліде
рами, бо досі між Сарісю і 
Ізраїлем не вдалося налад
нати ніяких контактів. Пред
ставники Сирії не взяли уча 
ста у першій фазі мирної 
конференції в Женеві. Генрі 
Кіссінджер надіється доби
тися погодження Сирії на 
започаткуванвя безпосеред
ніх контактів з Ізраїлем, я– 
кнй звільнив ба частину 
окупованої сирійської тери
торії. Після утворення бу
форної зони між Сирією та 
Ізраїлем, Сирій взяла б у– 
часть у мирних переговорах 
в Женеві. 

Планують створити нову Арабську 
Ісламську Республіку 

Туніс — Невдача лівійсь
кого лідера Муаммара Када– 
фі з планом об'єднати Лівію 
з Єгиптом в одній федера
тивній республіці не захита
ла його у його дальших за
ходах об'єднувати арабські 
держава, 12 січня в Тунісі 
проголошено проект утво
рення Арабської ІСЛАМСЬКОЇ 
Республіки, в якій мають 
об'єднатися Лівія і Тунісія. 
Згідно з планом, нова респу
бліка матиме, одного прези
дента, і одну законодавчу па– 
лату,/спільну армію, один 
державний прапор. В офіцій
ному повідомленні про за
плановану унію двох арабсь
ких держав говориться, що 
в справі унії має ще відбу
тися в обох країнах референ
дум. Спершу дату референ
дум було визначено на 18 
січня, але відтак цю дату 

процедураль– 
аакрві^ них мотивів" на 20 березня. 

Договір про об'єднання Лі
вії і Тунісі! підписали полк. 
Муаммар Кадафі та прези
дент Габіб Бургіба. 

іїроти Солженіцина за йо– і проти будь - яких спроб спі– 
го опубліковану на Заході віснування між Заходом та 
4шижку „Архіпелаг ГУЛаг, СССР. Також, як виходило б 
Л9.18 -Д95І6"..з т^адляпіямп Мз..телевЗДйнпгр вкст^вао| 
про масове 'винищування ---
людей у совєтських тюрмах 
І концтаборах. Кремлівське 
партійне керівництво побо
юється, що арештування Со
лженіцина і влаштування 
судової розправи над ним 
може викликати дуже неп
рихильну а то й ворожу ре
акцію на Заході, особливо 
ж тепер, коли в Женеві по
чинається європейська кон
ференція для справ безпеки. 
Застосування таких чи ін
ших репресій проти Солже
ніцина 4ііоже викликати се
ред учасників цієї конфере– 

млівського коментатора 
Жукова, Москва не хоче за
стосовувати таких чи інших 
репресій проти Солженіци
на, щоб не робити а нього 
мученика. Протеж, водночас 
із цим. кагебівський режим 
продовжує громити Солже
ніцина в пресі, передрукову
ючи голоси комуністичних 
газет із сателітних країн, а– 
бо ж подиктовані совєтськи– 
ми пропагандистами виступи 
пресових органів західніх 
компартій, в тому числі й а– 
мериканської із засуджен
ням книжки Солженіцина. 

Чілійська хунта встановила гострішу 
контролю над пресою 

Сантіяго, Чіле. — У субо
ту, 12-го січня, військовий 
уряд Чіле встановив ще 
гострішу контролю над пре
сою, бо тепер всі числа газет 
і журналів муситимуть пе
рейти цензуру, заки будуть 
видруковані. Хунта офіцій
но не подала жадних при
чин на встановлення цієї 
цензури, але достовірні уря
дові джерела твердять, що 
цей захід потрібний, щоб в 

цей неспокійний час не до
пустити до поширення но
вин, які створювали б па
нічну атмосферу серед на
селення. Повоза про наджена 
цензура справді стосувати
меться тільки до преси пра
вих і поміркованих політич
них поглядів, бо зразу після 
державного перевороту, який 
повалив владу марксист
ського президента Сальвадор 
ра Альсиде, всі ліві публіка
ції були заборонені. 

Вимога присяги льояльности 
від політичних партій протиконституційна 

- рішив Найвищий Суд 

АДВ. П. САВАРИН 
НАШЕНОВАНИЙ 
КОРОЛІВСЬКИМ 

РАДНИКОМ 

Едмонтон. — Відомий сус
пільно-громадський діяч, 
один з головних промовців 
на Другому СКВУ, адв. П. 
Саварнн був наіменованнй 
на королівського радника. 
Адвокат П. Саварнн є чле
ном Альбертійської консер
вативної партії і вже від 
довшого часу активний в 
політичному житті Канади. 
Він є діяльним і провідним 
членом багатьох україн
ських, організацій в Едмон
тоні та бере живу участь в 
українському громадському 
аполітичному жатті 

Вашингтон. — У середу, 
9-го січня, Найвищий Суд 3-
СА оголосив неконституцій
ним закон стейту Індіяна, 
згідно з яким політичні пар
тії, які хотіли брати участь у 
виборах, мус.ілн скласти 
присягу, що не пропагують 
насильного повалення Уря
ду. Рішення Найвищого Су
ду відноситься не тільки до 
закону стейту Індіяна, а до 
подібних законів і в інших 
стейтах. Приблизно 20 стей– 
тів тепер вимагають такої 
присяги льояльности. Всі 9 
членів Найвищого Суду го
лосували, щоб проголосити 
такай закон льояльности не
конституційним, але судді 
були поділені щодо легаль
них підстав цього рішення. 
П'ять із них Пазували своє 
рішення на твердженні, що 
така присяга льояльности 
порушує конституційні га
рантії свободи слова, свобо
ди преси та вільного зібран
ня, а 4 інші, судді, всі приз– 

і начеаі президентом Ніксо– 

ном, заявили, що вважають 
закон неконституційним, бо 
Індіяна ніколи не вимагала 
такої льояльности від Веспу– 
олі камської та Демократич
ної партій, а тільки від Ко
муністичної. Ціла судова 
справа почалася з того, що 
Індіяна в 1972-му році від
мовилася помістити на ви
борчій лісті кандидатів Ко
муністичної партії на пости 
президента і віцепрезидента 
ЗСА, які не склали присяги, 
що не пропагують насильно
го повалення Уряду, Чотири 
члени Найвищого Суду, які 
були призначені президен
том Ніксоном, заявили, що 
якщо б ця присяга льояль
ности стосувалася кандида
тів всіх партій, а не тільки 
Комуністичної, то вони бу
ли б за тим, щоб у майбут
ньому всі кандидати на пре
зидента ЗСА, а може й на
віть всі кандидати на феде
ральні та стейтові пости .бу
ли зобов'язані складати та
ку присягу. 
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Невикористанні! аргумент 
Тс-перішня ситуація в світі знову потверджує давню 

істину про важливість економічного аргументу в політиці. 
Як завжди, так і тепер говорять і пишуть про високі ідеа
ли, про. культуру, про волю і мир, але думають про наф
ту, пшеницю чи інші матеріальні добра. Характеристич
ною в цьому відношенні була проголошена свого часу 
статистика скільки урядовців Державного 'Департаменту 
у Вашингтоні вивчає яку з чужих мов. Звичайно можна б 
думати, що найбільше їх вивчає мови найбільших політич
них контрагентів — російську, китайську чи іншу з мов 
великих держав. Але виявляється, що арабську мову вив
чай майже вдвоє більше урядовців, ніж вивчає російську 
мову. Висновок ясний: нафта! Економічво-торговельні 
аргументи видно і за всіми теперішніми „відпруженнями". 
„співіснуваннями" та всілякими декламаціями про мир 
як і видно їх було за більшістю воєн у минулому. 

Тим часом, ми майже ігноруємо цей преважливнй 
економічний аргумент у нашій визвольній політиці. У на
шій політичній, літературі, також чужомовній, призна
ченій на те,– щоб переконувати світ про потребу волі і 
незалежности для України, ми ще найменше користуємось 
тим найбільш переконливим економічним аргументом 
Гов: римо і пишемо про наше славне минуле, про кривди 
що їх наш нарід зазнає від загарбників-окупантів, про ве
ликі культурні досягнення і талановитість українською 
народу, про красу української землі та про „річки крові: 
і море сліз" і леліємо надії, бо десь хтось нас вислухав і 
співчутливо похитав головою чи прихильно написав. Біда 
тільки, що співчуття рідко коли заохочує до будь-якої 
акції в користь поневолених і гноблених, якщо інші не ба
чать в тому будь-якого власного інтересу. 

Ми робимо помилку, що того їхнього інтересу у виз 
воленні і незалежності нашого народу іншим не представ– 
лясмо і не-підкреслюємо. А він, цей „інтерес", такий наяв 
ний! Не тільки в теперішній енергетичній, але і в кожнії 
іншій господарській кризі, як і в загальному господарсь 
ко-торговельнсму розвитку вільна і незалежна Україні 
зі своїми прнродніми багатствами та своїм екномічним по 
тенціллом могла б мати рішальний вплив. І на це ми по 
винні звертати увагу та доказувати тим, від кого ми бажа 
лн б не тільки співчуття, але і практичної допомоги г 
наших змаганнях. Досі цей аргумент ми дуже мало ви 
користовували. -

Спільна відповідальність 
Америка і світ переживають одну з найбільших енер 

ґетичних криз у мирному часі. Не входячи в причини ціс 
кризи та її спричинників, факт, що вонадіснус і ми вс; 
спільно, відповідальні за те, щоб з нею давати собі раду 

Різні люди" по різному реагують на цю кризу, яку від 
чувають головно власники та водії автомобілів, себто біль 
ша частина американського народу. Різні опитування вика 
зують, що відносно мало людей бажає добровільно спів 
працювати, щоб кризу злагіднити. На шляхах дальше 
багато автомобілів, і багато їх з одним тільки водієм, хо
ча уряд постійно закликає, щоб користуватись автомобіля
ми тільки в потребі, наприклад, доїзду до праці, та щоб 
„комасувати" подорожніх - - замість того, щоб кожний 
їхав своїм автом. користуватись спільно одним автом для 
кількох осіб. Те само діється із ощаджуванням електрич– 
ности та огріття по домах. Мало таких, які самі добро
вільно виконують урядові рекомендації щодо тих ощад– 
ностей. Така то вже людська вдача, що кожний очікує 
достосування до конечносте всіх інших, тільки не його 
самого. 

Тим часом, поборювання кризи це таки,справді спіль
на відповідальність усіх громадян разом і кожного зок
рема. Ми ж мусимо і повинні здавати собі справу^ що 
наша зайва прогулянка автомобілем в теперішній кри
зі може нашому сусідові відібрати можливість завезти не
дужу дитину до лікаря чи шпиталю. Наша зайва ілю
мінація навіть порожніх кімнат нашого мешкання може 
причинитись до того, що завтра можемо взагалі не мати 
світла. Це саме відноситься до огрівання та всіх інших 
вигод, залежних від пального, 

Прилучусмось до багатьох подібних голосів і закли
ків в американській пресі та в інших засобах масової ін
формації, щоб кожний з нас рахувався з теперішньою 
енергетичною кризою та ЇЇ поборював ощаджуванням 
пального. Це бо наша спільна відповідальність! 

Фронд Лидецький 

НЕБЕЗПЕКА СОВЄТСЬНОЇ 
МІЛІТАРНОЇ МАШИНИ 

Під таким заголовком поя
вилася в „Рідерс Дайджесті" 
за грудень 1913 року стаття 
пера знаменитого журналі
ста міжнародної репутації і 
визначного знавця політики 
і стратегії, Ч а р л са І. В. 
Морфі. В скороченні подає
мо його думки і висновки. 

Внаслідок теоретичного 
„мирного співіснування" 3-
СА і Західна Барона змен
шують свої оборонні бюдже
ти тоді, як Совєтський Союз 
далі зброїться для вдержан
ня політичної і мілітарної 
переваги в Бвропі. Справа 
рівноваги сил в Европі ріша
ється тепер на конференції 
у Відні, де 19 держав мають 
виробити пляи взаємної ре
дукції" коштовних мілітар– 
аих сил, що стоять одна про
ти Одної в серці Европи, по 
одному боці сили НАТО, по 
другому керовані Москвою 
шли Варшавського пакту. 
Зислід конференції дуже 
сумнівний, бо Совєтський 
Союз ніяк не зречеться сво– 
іі мілітарної переваги в цен
тральній Европі, в чому й 
небезпека для Заходу. 

Факт, що мілітарна сила 
НАТО є релятивно стійка, 
натомість Совєтський Союз 
ча протязі 18 років в рамках | 
Варшавського пакту згрома
див далеко більше ефектив– 
чу мілітарну машину, про 
тку не знають, хоча й по
винні знати західні політи
ки. Поза концентрацією со– 
зєтських дивізій на китай
ському кордоні, 50 відсотків 
хніх наземних і 70 відсот
ків повітряних сил, розта– 
иованих у Східній Бвропі. 
т,алі загрожують Західній 
Європі. 

Як відомо. Варшавський 
такт творять сім держав -— 
Зввєтський Союз, Болгарія, 
Мадярщина, Польща, Руму
ни, Східна Німеччина і Че– 
:о - Словаччина. В північ
ній і центральній Европі, на 
тросторі від норвезького до 
австрійського к о р д о н і в є 
сконцентрована майже одно– 
мільйонова армія Варшавсь
кого пакту з 17,000 бойових 
танків і 4,300 бомбовиків, то
ді як НАТО розпоряджає 
триблйзно 600,000 армією, 
3,500 бойовими танками та 
2,000 бомбовиками. Не треба 
забувати, що війська Вар
шавського пакту с розташо
вані на широкій рівнині, яка 
тягнеться від Балтійського 
моря до Чехо - Словаччини, 
отже до центру розположен– 
ня військ НАТО, і на випа
док інвазії Західньої Европи 
легко їм буде розвинути бо
йову лінію 
„.Ло-тому боці ріки Ельби в 
постійному поготівлі знахо
диться найбільша в світі ар
мія Варшавського пакту, 
яка складається з 58 дивізій 
(в тому 27 розетських), 
14,000 бойових танків (в то
му 6,900 совстських), біля 
2,800,, бомбовиків (в тому 
1.300 совстських) і 870,000 
війська (в тому 430,000 со– 

!встського). В порівнянні до 
тих цифер,до диспозиції НА– 

і ТО є 21 дивізія (4 і 1/3 аме
риканських), біля 6,700 бо

йових тинків (2,100 ам.). 
1,700 бомбовиків (230 ам.) і 
777,000 війська (190,000 ам.). 

Отже, аритметнчна пере
вага Варшавського' пакту 
над НАТО рівняється 3 до 1 
в дивізіях, більше як 2 до 1 
в танках і приблизно 2 до 1 
в бомбо виках. Вправді, є 
різниця між численним 
складом совстських і амери
канських та західноєвро
пейських дивізій. Совстські 
дивізії складаються з 9,000 
до 10,000 вояків, а амери
канські і західноєвропейсь
кі дивізії з 16,000 до 17,500 
вояків. Дивізії НАТО є кра
ще устатковані протитанко
вою зброєю, вантажними ав– 
таки, електронічннм прилад
дям, краще вишколені і в 
боях ефективніші. Ще й до 
цього, яких 60 сивстських 
дивізій розташовані недале
ко західлього кордону Со– 
вєтського Союзу і на випа
док конфлікту вони швидко 
можуть бути перетранспор– 
товані на фронт.—і 

Президент Ніксон стурбо
ваний натиском Конгресу 
відкликати з Европи хоча 
половину стаціонованого там 
американського війська, ко
ли ж на Брежнєва ніхто на
тиску не робить, хоч 20 со– 
вєїських дивізій знаходяться 
у Східній Німеччині, 5 у Че
хо - Словаччині, 4 на Мадяр– 
щині і 2 в Польщі. Конгрес 
повинен усвідомити собі, що 
навіть якби Совєтський Со
юз забрав деякі свої дивізії 
зі Східньої Німеччини, він 
може післати їх туди назад 
на протязі кількох днів, бо 
від його західньото кордону 
до ріки Ельби всього 500 
миль, а американський кон
тинент ' віддалений від Ні
меччини 3,500 миль, отже 
для рівноваги сил в Европі 
справедлива пропорція від
кликаних військ повинна б 
мати 3 совстські. вояки на 
одного американського. Ро
зуміється, що на таїш про
порційну редукцію^ своїх 
військ Москва не погодить
ся, бо це минеться з її стра
тегією контролі Европи. 

По заснуванні Варшавсь
кого пакту совстські старши
ни командували військови
ми- частинами сателітних 
держав, а совстські марша
ли були міністрами оборони 
в польському і болгарському 
урядах. Шефом Варшавсь
кого пакту був завжди 
якийсь совєтський маршал, 
тепер ним є 61-літній мар
шал Іван Якубовський. Го
ловна його квартира містить
ся 84 серці Москви, в яко
мусь забороненому кутку, 
оточенрму масивним комп
лексом будинків совєтсько– 
го міністерства війни. У шіс
тьох столицях сателітів при 
міністерствах оборони є со
встські військові місії, які 
наглядають над виконанням 
директив Москви. Вони ре
гулярно переводять інспек
цію сателітних військ, щоб 
впевнитися чи зброя і полі
тична індоктринація відпо
відають совстським стан
дартним вимогам, а також 

Василь Маркусь 

ШОСТИЙ СИНОД УКЦЕРКВИ 
- КРОК ВПЕРЕД 

Кінець 1973-го року при
ніс ще одну відрадну подію 
в життя Української" Като
лицької Церкви. В днях 18-
23-го листопада відбувся в 
Римі Шостий Архнєпископ– 
ський Синод, що є черговим 
милевим кроком на важкому 
шляху ієрархічно - каноніч
ного завершення Помісиої 
Української К а т олнцької 
Церкви. 

Про сам Синод появився 
короткий комунікат від Йо
го учасників; про нього зга
дується і в соборному пос
ланні української католиць
кої ієрархії на чолі з Бла– 
женнішим Верховним Архи– 
єпископом Кир Поснфом з 
нагоди Різдва 1974 р. Го
диться ще раз зібрати разом 
усі факти Й відомості про ці 
синодальні наради і їх поста
нови та це скоментувати. . 

Синод узаконнюється 
Якийсь час існувала не

певність, чи у зв'язку з не– 

контрол гають надійність ко
жної військової одиниці. 

Після заворушень у 
Східній Німеччині, в Поль
щі, на Мадярщині і в Чехо– 
Словаччині, щоб заспокоїти 
вимоги суверенних прав са
телітів, створено Комітет, в 
склад якого входять їхні мі
ністри оборони і Військова 
Рада Старших військових 
старшин. Та це тільки позір
ні права суверенности. Хоча 
совстських старшин усунено 
зі складу сателітних зброй
них сил і їхнє місце зайняли 
свої, натиск на них з Москви 
далі існує. Забезпечуючи їх 
танками, літаками, гармата
ми, кораблями І іншим війсь
ковим знаряддям, совєтське 
Політбюро стежить за підне
сенням престижу їхнього 
старшинського, корпусу і вір
ністю совєтському режимові. 
Політики Совстського Сою
зу розчислюють на те, що 
роля ЗСА в Европі змінить
ся, американське військо 
звідтіля забереться, НАТО 
розв'яжеться і тоді вони опа
нують усю Европу. Від цьо
го часу, як Совєтський Союз 
став „надпотугою", Брежнєв 
і його товариші є певні, що 
історія більше ніж колись є 
по їхньому боці і що Совєт
ський Союз є центром Евро
пи. Вони завидують Европі 
із-за її добробуту, культури 
і технологічної компетипДЇ, а 
рівночасно дуже бояться 
нового Наполеона чи Птле– 
ра. Тому, доки Совєтський 
Союз не розпадеться,, його 
вожді не перестануть мріяти 
про захоплення Західньої 
Европи. 

П'ять років тому в Об'єд
наних Націях Андрей Ґро– 
мико , нахмурившись, ска
зав: „Безтурботність пом
ететься на тому хто занед
бає значення європейських 
справ". Тим реченням він 
нас перестеріг тільки частин
но. Бо історія помститься на 
тих, які забувають круті 
плянування Москви віднос
но її дій в Европі. 

Лука Луців 

ПРО НОВІ ВИДАННЯ 
гагивним ставленням„ Курії 
вдасться відбути дальший 
Синод. Кожний попередній 
Синод супроводився пересто
рогами до Владик, квестіо– 
нуванням з-боку куріальних 
достойників права н а ш о ї 
Церкви відбувати синоди, й 
у висліді непевними реакці
ями деяких єпископів. 

Були деякі надії, що з на
годи 40-го Євхаристійного 
конгресу в Мельборні, куди 
вибрався наш Блаженнійшії 
Первоієрарх і в якому взяла 
участь частина ієрархії. УК– 
Церквн, може відбутися Шо
стий Синод. Але там взагалі 
не заступлено окремих мит
рополій й екзархатів. Очеви
дно, так годі було відбувати 
Синод. Мабуть не сприяли 
цьому і'і відвідини нашого 
Патріарха на північно - аме
риканському континенті, бо 
це був час різних врочистос– 
тей, швидкого пересування 
Перврієрарха з одного місця 
на друге. 

Після виїзду Первоієрар– 
ха з Америки, яким піднесе
ним настрій і небув би, зок
рема під впливом всенарод
ного визнання ь особі Бла– 
женнішого Отця Ибсифа 
нашого ПатрІярха, залиши
лися Нотки жалю і розчару
вання. Бо не відбувся очіку
ваний Синод... 

Тому з новою надією зус– 
трінув наш загал запрошен
ня їх Блаженства, вислане 
Владикам, прибути на вро–, 
чистості 350-ліття смерти 
Священомученика Иосафа– 
га та перенесення мощів 
Галицького М и т рополита 
Сембратовнча до Собору 
Святої Софії. Зрозуміло, що 
з цією новою зустріччю єпи
скопів зв'язувалися нові спо
дівання чергового Синоду. 
Правда, не всі спис копи при
були до Риму. Дехто з оп
равданих причин, а дехто з 
неоправданнх (хоч ще не
давно проголошував, що в 
житті нашої Церкви „почи
нається нова ера", яку від
криває друга Первоієрарша 
візитація Блаженнішого Па
тріарха в Америці). Якщо не 
брати до уваги недуги дея
ких Владик, то відсутньою 
в Римі була найбільш про– 
куріяльна фракція українсь
кої ієрархії.. 

А все ж Синод відбувся. 
Заіснував черговий факт, 
якого нікому не скреслити з 
аналів історії Помісиої Ук
раїнської Католицької Церк
ви - Архиепнскопськнй Си
нод, з черги вже шостий від 
часу перебування на волі 
Верховного Архиспнскопа. 
Якщо три перші ще носили 
назву єпископських конфе
ренцій, хоч розглядали вони 
важливі справи синодально
го характеру, то три останні 
вже були й формально ого
лошені учасниками Як Ар– 
хиєпископські Синоди. 

Один епізодичний випа
док ще міг би бути квестіо– 
новаяий чи й заперечений. 
Але це вже створилася ціла 
система: щодва роки відбу
вається Синод з певними по
становами, які свої і чужі 

(Закінчення на стор. 4-ій) 

J (4) 
Більше того, у своїй книжці „Україна наша Радяйсь– 

ка" П. Шелест, подаючи „сторінки історії" українського 
народу сам відступив від партійної догматики і^насвітлив 
козацьку добу правдиво. „Запорозька Січ, твердить автор, 
відіграла велику прогресивну ролю в історії українського 
народу". В далекій давнині в ціому центрі військової сили, 
яким була Січ на протязі тривалого часу, панував дух рів
носте, рвободи, спертої на народоправство. „Тут порядку
вала громада, товариство. Всі справи — військові, госпо
дарські, покарання і помилування винних, вибору січової 
старшини, зовнішні зносини і т. д. — вирішувала Січова 
рада, па якій всі козаки користувались рівним правом". 

Подавши правдиво уклад життя на Січі, автор робить за
кид діячам української культури за недостатнє насвітлення 
героїчного минулого Запоріжжя. Він пише, що „на жаль, 
у нашій сучасній історичній і художній літературі недо
статньо відображають прогресивну ролю і значення Запо
різької Січі, цієї славної сторінки в героїчному літописі ви
звольної боротьби українського народу". Посилаючись на 
Т. Шевченка, М. Гоголя, І. Рєпіна, які показували патріо
тизм, відвагу в боротьбі до тих, хто зазіхав на землю і во
лю нашу, автор запитує: „Хіба не здатні наші митці про
довжувати згадані традиції?" І відповідає, заохочуючи: 
„Здатні і повинні це робити". 

Дуже бояться кривди історичної нинішні володарі цар
ства російського большевизму, тому І вбачали в написано
му П. Шелестом велику небезпеку для імперської системи 
сваволі, беззаконства і потоптання прав людини і спіль
ноти. Автор захоплений осягами „радянського будівниц
тва" вважає, що воно є здобутком українського народу, 
зовсім не згадує про допомогу „старшого брата". В пате
тичному заголовкові „Україно наша Радянська" підкрес
люється гордість народу, а до того в тексті часті звороти: 
„погляньмо", „пригляньмося", „спинімось". А вся ж полі
тика брежневщини скерована на те, щоб убити національ
ну гордість українського народу, прищепити йому почуття 
меншого, що не сміє виходити з під опіки старшого брата — 
„великого русекого народу з його глибоким інтернаціона
лізмом". П. Шелест, захоплений здобутками в будівниц
тві соціялізму. не показав у книзі „як( переваги здобув 
український нарід, вступивши до єдиної централізованої 
Російської держави" і не висвітлив ібагатотворного впли
ву російської культури на формування і розвиток україн
ської літератури, мистецтва, музики"м): 

Книгу Шелеста прихильно оцінювали на сторінках 
„Літературної України". Навіть літературний яничар Ю. 
Смолич і В. Козаченко з захопленням писали про істо
ричні оцінки минулого українського народу, зроблені ав
тором у його книзі. Виступи названих відступників від 
національної ідеї, а до того і войовничих малоросів у бо
ротьбі проти „українського буржуазного націоналізму" з 
позицій великодержавства, вказують, що П. Шелест, — 
жертва місництва, не одинокий. Місництво прокидається 
і на економічному відтинку відносин України, Прибалтійсь
ких країн і Грузії з імперським центром. Партійна знать 
(большевицьке дворянство), керуючи економікою України 
за т. зв. демократичним централізмом, вгрузаючи в місцеві 
національні потреби, під впливом клімату національного 
починає недоцінювати, а то Й занедбувати вимоги центра
лізму і стає поблажливим до потреб місцевих, національ
них. 

Виявляє себе „родич націоналізму" — лри складан– 

ні планів, а зокрема при розміщенні трудових резервів, 
протиставлячися денаціоналізаційиій політиці центру, яка 
здійснюється через перемішування русекнх з нерусекими 
в національних республіках. Має місце місництво і при 
заготівлях та в багатьох галузях легкої промисловосте. 
На сторінках імперської преси набуло розголосу місниц
тво грузинського дворянства. Спритні грузинські вельмо
жі зуміли, поруч з плановими завданнями, організувати 
виробництво одежі та інших речей і спеціальну сітку для 
розповсюдження виробленого. Тканину для позапланового 
виробництва комбінатори з партійними квитками набували 
в Прибалтійських республіках, очевидно ж, поза планом, 
але за планами місцевими. 

В Україні місництво знаходить вилВ у організації ви
робництва міжколгоспної промисловосте, як і в цілій сис
темі заготівлі сільсько-господарської продукції і матері– 
ялів для промисловости. В Україні, Грузії і Прибалтійсь
ких країнах під час обміну партійних квитків, що триває 
другий рік всевладний ханат ЦК КПСС тихо перетрушує 
командний корпус „розуму, совісті і чести", як називають 
тепер там партію. В перетрусці визбуваються запідозре
них у місництві, яке родичаючись з націоналізмом, поси
лює його, а він же найбільша загроза і небезпека для 
большевицького великодержавства. 

За брежнєвського володіння, з посиленням курсу по
літики єдинодержавства, загострилася боротьба двох про
тиставних сил в Україні: московського великодержавства 
і української національної ідеї. Властиво боротьба між ни
ми ніколи не припинялася за большевицької влади в Ук
раїні. Під імперським пресом в після воєнні роки в глибині 
народній, захованій від „очей і вух" імперської сторожі, 
визрівала сянтеза збройно-політичної боротьби нації 40 
років, з увиразненою державницькою програмою, та бо
ротьбою державницького періоду, що продовжувалась і пі
сля большевицького завоювання України. Ніби у відпо
відь на загострену русифікаційну політику ханату партії 
Шестидесятиіцр полум'яним словом і мужньою громад
ською цоведінв|яо започаткували новий етап національно' 

Д-р ІОліян Вассиян. ТВО
РИ. Том І. Степовий Сфінкс. 
Сусюльно-філософічні нари
си. „Євшан-зілля", Торонто, 
1972, ст. Видав Богдан Го– 
шовський, Портрет мислите
ля і віньєта-роботи мистця 
М. Мнхалеввча. 

В першому томі творів Ю– 
ліяна Вассияна вміщені дві 
статті: одна під заг. „Мис
литель, ідеолог, публіцист" 
(5-25) авторства Б. Гошовсь– 
кого, 3. Пеленського, П. Мір
чука, 3. Книша, В. Марганця 
і О. Бойкова та друга М. Ан– 
тоновичатгід заг. „Історіосо
фія Ю. Вассияна" (26-38). 

Ю. Вассиян народився 18-
94 p., помер двадцять років 
тому - 3-го жовтня 1953. 
Під час Першої світової'вій
ни служив у рядах УСС, пі
зніше студіював у Празі, де 
„мав відвагу в нашій змате
ріалізованій добі бути і і . 
„чистим філософом", виклю
чно мислителем, бо його 
життєвою пасією була вели
ка любов життя, скільки во
но віддзеркалюється у сфері 
чистої думки" (стор. 8). В 
Празі очолював „Групу Ук
раїнської Національної Мо
лоді" та в П органі „Націо
нальна Думка" містив свої 
праці. На рідній землі від 
1931-1935 р. сидів у тюрмі, 
бо польська влада його ту
ди запроторила за націона
лістичну діяльність. І німе
цькі окупанти загнали були 
його до тюрми. Від 1950 ро
ку жив у ЗСА, де помер пе
редчасно. 

Б. Гюшовський вірно пи
ше, що „Юліян Вассиян і 
досі невпізнаний і недоціне– 
ний, бо його всієї творчої 
спадщини ми й досі не зна
ємо, та наче б і не хочемо 
знати, дозволивши їй лежа
ти недрукованою вже 20 ро
ків по смерти мислителя 
А нечисленні його друковані 
праці, розкинені в журналах 
і пресі, недоступні, мало або 
зовсім невідомі". Ось деякі 
заголовки його б і л ь ш и х 
праць: Будова душі (почут
тя, воля, розум), Релігія (ву
зол початку, і кінця, основ
ний закон і найвища запо
відь), Християнство (одна з 
найбільших праць), Буття– 
повинність, Можливість аб
солютного пізнання, Правда, 
До філософії природи та іс
торії, Візантинізм —окци– 
денталізм, Номадизм духа -
большевицька р е в о люція, 
Іїівдень–Північ (генеза ро
манської ясносте і германсь
кої містики), Античний 
світ, Грецький світогляд, Те– 
леологізм, Проблема генія, 
Василь Стефаняк — та бага
то інших праць, які на ви
друкуваная потребували б 
10 томів. Впорядник і вида
вець цього першого тому Б. 
Гошовський вибрав навмис
не різнородннй і змістом і 
стилем матеріал, щоб кож
ний читач, „знайшов для се
бе, відповідно до зацікавлен
ня й бажання, — відповідну 
змістом, а й формою пра
цю". 

Д-р М. Антонович дав 
спробу характеристики істо
ріософії Ю. Вассияна. Він 
нарікає на те, що важко да
ти оцінку багатющої^праці 
покійного філософа, бо не 
видані друком всі його пра
ці, та й „небагато в нас фа
хівців, що могли б його 
вклад у філософічну скарб
ницю нашого народу відпо
відно простудіювати й оціни
ти". Той сам автор пише, що 
дослідницький дух Вассияна 
„вглиблювався сливе в усі 
ділянки філософії й створив 
у рідкій гармонії розуму, 

чуття й змислів струнку бу
дову свого світогляду". 

Немає місця на іформа– 
цію про всі ті ' Вассиянові 
твори, що надруковані в.цьо
му першому томі, В статті 
„Над Рубіконом" а в т о р 
стверджує ,що „моральна я– 
кість української людини 
значно понизилась, може не 
тільки з власної вини, і то
му питання морального під
несення ' нині однозначне із 
„бути або не бути" нашому 
народові на землі". Рятунок 
прийде тоді, коли пізнаємо, 
що „не хліб, не інтереси буд
ня, але споконвічний дух рі
дної, землі,, ife.- але Бог, сим
вол віри і нація і мораль ідеї 
мають в'язати українських 
людей". В.'цій самій праці 
Вассиян твердить, що „ду
хова соборність українства 
— це вихідна органічна пе
редумова для всіх існуючих 
і можливих форм життєвого 
єднання українців". 

У розвідці „С т є п о в и й 
Сфінкс" автор приєднується 
до тих українців (Шевченко, 
Куліш, Фраяко, Донцов), я– 
кі докоряли українцям за те, 
що вони гірші від інших, на
родів, і тому не зуміли вдер
жати самостійносте своєї 
держави. Ми розуміємо пое
тів Шевченка й Франка, але 
від публіцистів вимагаємо, 
щоб вони брали до уваги не 
тільки те, що;, український 
нарід жив на дуже врожай
ній землі, але Й те, що на цю 
землю по(ггіййо нападали во
рожі народи, які нищили на
ші здобутки. Так було впро
довж всієї нашої історії, і так 
є й тепер, Вассиян пише: 
, Дюдина нашої землі не від
чула, в собі покликання ста
тися Прометеєм власної долі 
і дати щедрій природі гід
ну відповідь самостійного 
творця. Вона не викресала 
із себе вогню титанової гор– 
дости, uw винесла б її на 
верховини слави і величі..." 
Сам автор знає, що „істори
чний небосхил' України без
настанно тьмарився від ку
ряви налітаючих орд і пота– 
пав у куряві - пожеж". 

Українці не здібні булн 
втримати свої держави — 
княжу та козацьку, бо „свар
ливий, недовірливий, авар– 
чний українець розбиває ко
жну спробу на велику міру 
закроєного єднання і внівець 
обертає випадкові осяги ге
ніальних імпровізацій своїх 
велетнів". Навіть Шевченко–. 
ві не вдалося достатньо змі
нити, цей стан, і так „збуди
ти Україну в, огні" . . . Автор 
кінчає свою розвідку розді
лом шд. заг. „Вирішний мо
мент", в якому пишеться, що 
„час пробудження українсь
кого сумління прийшов". 
Тепер ідеться,,.про остаточне 
оформлення духа нації на 
міру довгого, історичного від
диху". 

Дальша розвідка — немов 
продовження попередньої, її 
назва „Простір між Москвою 
і Візантією". її провідна дум
ка: „Як легко,'як невибачно 
ледачо і нездарно заявив се
бе Київ, коли, майже без 
більшого зусилля зрікся ме– 
сіяністичного носійства та 
політичного примату л Схід
ній Европі власне тоді, коли 
всі дані промовляли на йо
го користь, за вийнятком 
головної, що була проти 
нього: субективної мобілі
зації". Причина: „Органіч
ні особливості самої людсь
кої раси, що не вміла від
крити своєї місії та прийня
ти кинений їй історією вик
лик!" На думку Вассияна 
(Закінгення на crop. 4-iuJ 

політичного становлення, за окресленням В.-Мороза,,на
ціонального відродження". Пробиваючи окупаційну кри
гу, своєю мужньою поставою до національної ідеї вони від
родили віру в національне Я, тому цей етап є „найглибин– 
нішим з усіх духових процесів. Це явище багатоплянове і 
багатошарове, воно виявляється у тисячах форм. Націо
нальне відродження є процесом, що мас практично набли
жені ресурси, бо національне почуття живе в душі кожної 
людини — навіть тієї, яка, здавалося б, давно умера ду
хово"1'). 

Програмово національно-політичне становлення . — 
зрізничковане, ще не сформоване в єдину політичну про
граму, але своєю природою, політичним характером воно 
самобутньо - українське, національне. Український рух 
спротиву багатогранний і різноманітний. Рухом спротиву 
охоплюється широке коло людей — різних в суспільному 
житті нації, а всіх їх єднає національна ідея. В обороні її, 
боротьба за неї витворює національну єдність у різноманіт
ності, — відбувається національно-політичне становлення. 

(Продовжений буде) 

" ) П. Ю. Шелест „Україно наша Радянська", Київ, 1970. 
Щ Валентин Мороз „Замість останнього слова", „Укра– 

іськай Вісник", ч. б. 25?^' ' ! JL 
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АКЦІЮ ЗУАДК! -” 
П о ж е р т в и в и с и л а т и : 

U N I T E D UKRAINIAN AMERICAN RELIEF COMMITTEE 

1321 W . LINDLEY AVE. PHILADELPHIA, Pa. 19141 

:ький вечір Уляни Любович і Івании 
Климовської-Язичинської у Трой 

Гурток Любителів Мисте
цтва при парафії українсь
кої православної церкви св. 
о. Миколая у Трой, разом з 
українським жіночим хором 
Олбанської округи, при до
помозі Т-ва американських 
письменників і поетів влаш
тував 8 грудня м. р. в Укра : 

їнському Домі Авторський 
веиір письменниці Уляни 
Любович і гумористки-моно– 
логістки Іваяни Климовсь– 
кої Язичинської. Алла Ге– 
рець відкрила вечір і пред
ставила авторок. 

Письмениця Уляна Любо
вич .прочитала „ З а м і с т ь 
вступного слова" з її книж
ки ^Розкажу вам про Ка
захстан". Приявні з запер
тим, віддихом слухали розпо
віді авторки про її першу зу
стріч з рідними після 27 ро
ків, розлуки на нюйорксько– 
му летовищі Вони подивля
ли незвичайну пам'ять і ба
гатство душі авторки, що не
мов на екрані вивела сцени 
прощання в рідному Львові 
з-церед 27 років.' Жахливі 
переживання в Казахстані, 
немов розділили авторку від 
рідних і знайомих невиди
мою стіною, що зникала вмі– 
ру взаємної виміни думок і 
спогадів. 

„За спокій душі" — це 
зворушлива розповідь про 
панахиду за маму, що спочи
л а вічним сном у самітній 
могилі під єдиним деревом, 
на краю села. Авторка знай
ш л а старенького священика' 
засланця і з трудом намови
ла його відправити в його 
кімнаті панахиду за спокій 
душі мами. Широка гама пе
реживань і спостережень ро
блять, цей нарис чимсь виїм
ковим, неповторним і потря– 
саючим. Після перерви ав
торка прочитала два психо
логічні нариси з циклу . Д а 
лекі дороги". Це тонка пси
хологія молодої матері, ви
везеної на Сибір, що зали
шила свого малого синка у 
Львові, а на засланні заопі
кувалася чужим сином по 
смерті його матері. Звільне
на з заслання вона верну
лася з прибраним сином до 
своєї сестри, що заопікувала 
ся її рідним сином. Авторка 
відтворила незвичайно гли
боко переживання молодої 
матері з такою глибиною й 
життьовою правдою, з такою 
теплотою материнського сер
ця, що зворушила приявних 

У.'Любович мас свій влас– вив і :; 
ний, оригінальний стиль, 
свою' мову, незвичайно зв'я
зку, ляконічну, якже ба
гату і глибоку змістом! Ко

роткими словами малює ши
року гаму переживань і спо
стережень. Глибина думок, 
образна мова, внутрішня те
плота, унікальні ситуації 
описуваних осіб заполоню
ють читача й слухача її тво
рів. Ті спокійний голос з м'я
ким і теплим тембром, так 
д у ж е нагадує неповторний 
голос її пок. батька, д-ра В. 
Старосрльського, що протя
гом 50 років належав до про
відних діячів українського 
Львова. 

В перервах Марія Зонич і 
А н на Базар виконали низку 
українських пісень. Акомпа– 
ньювали: Галя Мацюк і Ми
кола Базар. 

У другій частині програ
ми виступила відома гумо
р и с т к а — Іван на Климовсь– 
ка-Язичинська. Вона розка
зала д у ж е дотепно про літе
ратуру, й культуру, про бен
кети і про подорож в Украї
н у 

Наша монологістка-гумо– 
ристка здобула собі широку 
популярність своїми висту
пами на”фзних' з'їздах, роз– 
веселюючи публіку своїм 
своєрідним гумором, гостро-
актуальною тематикою і до
тепною грою слів. Вона має 
свій стиль, зовсім інакший 
від усіх наших' гумористич
них авторів, мас свою окре
му мову, що нею колись го
ворило жіноцтво галицько
го простолюддя. Вона має 
свою окрему „бабську філо
софію життя", громадську 
відвагу, називати речі по 
імені та не з а в и в ати в 
папірці! Бистра обсерватор– 
ка наших еміграційних буд– 
днів, не ощаджує нікого, то
му „перепало на горіхи" ба– 

Студії українознавства на Вейнському 
уні-верситеті потребують с т у д е н т 

(Закінчення зі crop. 1-ої) 

Ціни на харчові продукти 
у Ню Йорку 

лювати свої знання, в ділян
ці українознавства, та отри
мувати відповідні універсн– 
тетсвкі кредити а ж до 12 го
дин. Д о сьогодні 8 студен
тів скористало з цієї можли
в о с т е (Можна ще додати, 
що за І браком фондів цей 
курс провадиться виклада
чем без гонорару). 

Курси українознавства на 
Вейнському університеті у– 
можливлюють студентам от
римати 36 кредитових годин від наших студентів 
з українських предметів: 24 
кредити з мови та 12 креди
тів з літератури. 

Студентів, які відвідують 
ці курси, можна розділити 
на три групи: 1) студенти 
відділу славістики, українсь
кого і неукраїнського похо
дження інших факультетів, 
які не володіють українсь
кою мовою 3 ) американські 
студенти, які цікавляться у– 
країнською мовою та куль
турою. 

Треба ще додати, що зав
дяки існуванню курсів укра
їнознавства, Вейнська бібліо
тека збагатилася значною 
кількістю українських кни
жок. Частина цих книжок 
була придбана завдяки жер– 
твенності української грома
ди та фундації, інші книж
ки тепер купуються відділом 
славістики.' . 

Восени 1973 року на курс 
української мови записало
ся 12 студентів; оплату ви
кладача частково покрива
тиме університет, частково 
Українська Фундація. 

Наступний рік — сьомий 
рік студія українознавства 
буде критичним для існуван
ня цієї програми. Якщо за
реєструється необхідна кіль
кість студентів (не менше 15 
осіб), то згідно з інформаці– 
ями, одержаними від універ
ситетської адміністрації, кур
си будуть провадитися. В 
протилежному випадку, вони 
припиняться. 

Тому тепер все залежить 
Надіє– 

Ню йорк. - Міський Де
партамент справ споживачів 
повідомив, що протягом ти
жня, який закінчився 4-го 
січня, ціни на харчові про
дукти зросли в Н ю Иорку 
на 0.7 відсотка. Найбільше 
зросли ціни на м'ясо, овочі 
та ярину. Міський коміше– 
нер для справ споживачів 

БАТЬКИ! Зв'яжіть замолоду 
, ваших дітей з найстаршою, 

^,иЛбільшою й найбагктшою 
українською національною 
установою поза межами 
батьківщини, якою є Укра
їнський Народний Союз, щоб 
запевнити їм кращу будуч– 

української громади і таким | H i c T b t д ш ш і й гр0Маді
У

 у 

Елинор Ґуґенгеймер також 
повідомила, що за останніх 
5 тижнів ціни харчових про
дуктів у Н ю Иорку зросли 
на" б відсотків. 

Замість квітів ва свіжу могнлу 
б.і. п. о. А Л Е К С А Н Д Р А Т Р Е Ш Н Е В С Ь К О Г О 

на Фонд Блажениішого Кар Носифа 1 
20.00 дол складають 

Ярослав САЛУК 
Ірена С. КАЛЬБА 
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Родині Покійного ввсловлдосмо глибоке співчуття. 

розуміє важливість ц і є ї 
справи і докладе всіх зу
силь, щоб підтримати жерт– 
венні заходи Української 
Культурної Фундації та всієї 

чином.забезпечити безперерт 
вне існування та дальший 
розвиток програми україно
знавства на Вейнському уні
верситеті. 

вільному світі нового свідо
мого члена! 

гатьом! Сильний голос і зна
менита дикція причиняють
ся до її успіхів. 

Треба сподіватися, що не
забаром появиться її книж
ка гуморесок і сатир на на
ше еміграційне життя. 

Виступи Язичинської зав
жди вносять відпруження, 
загальну веселість, сальви 
сміху та довготривалі оплес
ки. 

Інж. М. Ґерець, голова 
Гуртка Любителів Мистецт
ва подякував гостям, співач
кам і приявним. Місцевий па 
рох української православ– 
рох українською православ
ної церкви о. Іван Куліш, по
дякував нашим письменни
цям за милий вечір і висло– 

що незабаром 
Трой знов вітатиме таких 
бажаних гостей! 

Після закінчення програ
ми відбулася зустріч з пись

менницями за чаєм, про що 
подбали членки українсько
го жіночого хору Олбанської 
округи. Звичайно після ав
торських вечорів є нагода 
придбати собі твори висту
паючих, одначе це занедба
но. Такі авторські вечори 
приносять багато обопільної 
користи, одначе треба також 
притягати й молодь, що на 
все має час, тільки . . . не на 
українські імпрези! 

І. Дурбак 

ВКВІ 

В глибокому смутку ПОВІДОМЛЯЄМО 
Родину і Знайомих, 

що 10-го січня І974 року у Філадельфії. На.. 
упокоївся в Болі 

ваш Найдорожчим ТАТО і Д1ДО 

РУДАКЕВИЧ 
ва 85-му році життя. . 

v 
ТІАРАСТАС — у вівторок. 15-го січня 1974 р. о год. 

8-ІЙ веч. в похоронному заведенні Насевичів при Frank
lin і Broun вул. у Філадельфії. На. 

ПОХОРОН — у середу, 16-го січня 1974 р. о год. 8:30 
ранку з похоронного заведення до катедрн Непорочного 
Зачаття о год. 9-ій рано, а звідтіль на український цвин
тар на Факс Чейс 

xtrrjc`.w 

По тяжкій недуаі відійшов у Вічність 10-го січня 1074 року 
на 81-му році трудолюбивого життя 

СВ 11 

ІНЖ. ЮРІЙ ДЗЮБЕНКО 
кол. полковник артилерії генерала Безручка Армії УНР. 

ПОХОРОН відбувся в понеділок, 14-го січня 1974 р. о год. 11 - і її ранку, а укра
їнської Православної церкви св. Тройці В Нюарку, Н. Дж., а звідтіль Тлінні Остан
ки Померлого перевезено на український православний цвинтар в Бавнд Бруку, 
Я.ДЖ. 

ВІЧНА ЙОМУ ПАМ'ЯТЬ! 
Безмежним горем прибиті: 

дружина — МАРІЯ 
ПОПРАТИ ЧИ ПО ЗБРОЇ 
ДРУЗІ ІЮКТЛНОГО 

" ^ 

Горем прибиті: 

донька - ДНІ! А РОБЕРТГ 
ВНУКИ 1 ПРАВНУКИ 

з мужем ІВАНОМ 

ГУЦУЛЬСЬКЕ Т-ВО „ЧЕРЕМОШ" 
у ФІЛЯДЕЛЬФП, Па, 

мас шану запросити усіх Гуцулів та цілу Українську 
Громаду ФілядельфіІ і околиці, на свою 

ТРАДИЦІЙНУ НОВОРІЧНУ 
ЗУСТРІЧ.ЗАБАВУ 

з колядою 
яка відбудеться 

8 суботу, 19-го січня 1974 року 
о годині 8:30 вечора 

в З А Л І В Е Р М Е В С Ь К О Ї Ц Е Р К В И 
при 101 Aahmead IfcL, CTtEUTBNHAM Pa. 
(To c чотири блоки від Rising Sun Avenue 

на захід no Levick Street). 
Програма вечора різноманітна. Дві оркестри, гу

цульська коляда, новорічний голос трембіти, віншуван
ня, мистецька виставка та інші милі несподіванки з тан
цями до пізньої ночі. 

Буфет з різнородним питтям. Вступ 5.00 дол., сту
денти 3.00 дол. 

Щиро запрошує - УПРАВА „ЧЕРЕМОШУ' 

Тяжким горем прибиті, ділимося сумною вісткою. 
що в суботу, 12-го січня 10І4 року відійшов від нас у Вічність на 57-му році життя 

наш Найдорожчий 
МУЖ, БАТЬКО, СИН і ЗЯТЬ, БРАТ і ШВАҐЕР. СЕСГРШОК та ВУПКО 

й СТРИИКО 

ЄВГЕН СТЕПАН ДАНИЛЮК 
абсольвент Богословської Академії у Львові та фармацевтичного факультету 

УТІТ в Мюнхені, активний член нашої церкви й громади. 
ПАНАХИДИ будуть відправлені в понеділок та вівторок, 14 і 15-го січня ц. р. 

о год. 8-ій вечора в похоронному заведеіші П. Яреми в Н ю Иорку. а ПОХОРОНИ 
в середу, Ів-го січня 1074 р. о год. 9-ІЙ ранку з того ж похоронного заведення до 
церкви св. Юра, а опісля на цвинтар св. Андрея в Бавнд Бруку. Н. Дж. 

У глибокому смутку: 
Н А ДЯ - вдова зі синами ИЕСТОРОМ і АДРІЯНОМ 
ДАРІЛ - мама 

. ІВАН 1 АННА ЛОЗИНСЬКІ - тесті 
СЛАВА МЕНШІЙ ІхКА - сестра з мужем ОРКСТО.М ' 

І доньками ОКСАНОЮ і ДАРПЕЮ 
РОМАН - брат з дружиною МАРТОЮ й синами: ОЛЕГОМ 

і АНДРІЙКОМ 
МПРОЛЮВ ЛОЗІШСЬКІШ - шваґер 
д-р БОГДАН ПИТЛИК - вуйко 
ЗІРКА КОТЛЯР - сестрінка з мужем ЯРОСЛАВОМ І дітьми 
ЛІД А КРАМАРЧУК - сестрінка з мужем БОГДАНОМ 

і дітьми^ 
НАТАЛКА ШИМКО - сестрінка з мужем ОЛЕКСАНДРОМ 
РОМАН МАТВЮНКО - сестрінок з дружиною МАРТОЮ 

н дітьми 
ЮРКО МКІЩШСЬКШІ — сестрінок 
ближча та дальша Родила в Україні, Америці, Канаді 

й АІІОтрал ії. 
9 

Замість квітів на могилу, згідно з бажанням Покійного, просимо 
про пожертви на добродійні цілі. 

В смутку повідомляймо Родину І Знайомих, що дня 13-го Ичіш 1974 року. 
упокоївся в БозІ, 

наш Найдорожчий ЧОЛОВІК, ТАТО і ДІДУСЬ 

ВАН КАСЯНЕНКО 
нар. 23-го серпня 1909 року в с Карлівка, Харківська область, 

основоположник церкви св. Покрови в Кліфтоні, Н. Д:к. 
ПАРАСТАС — у вівторок, 15-го січня 1974 р. в 7-ій год. веч. в похоронному 

заведенні Burnadz Funeral Home, 301 Lakeview Avenue, Clifton, N-l. 
ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ в середу, Ів-го січня 1974 р. о год. 9-ій ранку в цер

кві св. Покрови в Кліфтоні, а опісля на український православний цвинтар в Бавнд 
Бруку, Н. Дж– 

Безмежннм горем прибиті: 
дружина — МАРІЯ 
син — СТЕПАН з дружиною АНЕЛЕЮ 
внук - СТЕПАН 

В глибокому смутку повідомлясмо Рідню, Приятелів та Знайомих, 
що дня 11-го січня 1974 року, після довгої недуги, підійшла у Вічність, 

наша Дорога ДРУЖИНА, МАМА і БАБУНЯ 

МАРІЯ ЩЕРЬІІТІІЧ-ДАШКЕВИЧ 
бувша ЛІТВІ'НОВА 

ПАНАХИДА — в неділю^ 13-го січня 1974 року о год. 8-ій вечора в похорон
ному заведенні Литвина І,Литвина, 801 Springfield Avenue, Irvlngton, SJ. 

ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ - у вівторок, 15-го січня 1974 року о годим? 9:80 
ранку в церкві св. Андрія в Паннд Бруку. Н. Дж.. а відтак на місцевий Український 
Цвинтар в С. Бавнд Бруку, Н. Дж. 

Горем прибиті: 

ОЛЕКСТП ДАШКЕВИЧ - муж 
АНАТОЛІЙ ШЕРВШІН - син а дружиною ВАРВАРОК) 
і HHVKH -

ЗІ 

П О Д Я К А 
З великою вдячністю подаємо до загального відома, що у минулорічній лис

топадовій збірці - найбільшу індивідуальну, щедру пожертву зложила на Дар 
Українському Воєнному Інвалідові,у висоті 1.000.00 долярів відома меценатка 

українських установ 

ВП. ПАНІ ЕВА ^ВДОКІЯ СТАШКШ 
з ГАИЛВИ. 4^ГЬОРИДА 

За цей щедрий дар. а то тим більше. що\вже в попередніх роках ВП. Пані 
Е Я поважними датками дотувала Інвалідськвй фонд - складаємо щиру подяку 
віл імени тих кол. учасників нашої визвольної боротьби, що користають з доброти 
благородного серця ВП. Пані Добродійки Українських Воєнних Інвалідів. 

СУСПІЛЬНА СЛУЖБА КОМБАТАНТІВ 

г ^ 

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF EUROPEAN 
VICTIMS OF WORLD WAR П, INC. 

оферус поради, Інформації 1 поміч колишнім жертвам 

ковцентраційіпгх таборів і таборів праці в справі одер

жання відшкодувань від уряду Західньої Німеччини. , 

Те і . ( 2 1 2 ) 7 5 7 - 2 7 5 4 
3 0 3 W e s t 4 2 n d Street 

N e w York, N.Y. 10036 

1 

-

В глибокому смутку повідомляємо Приятелів та Знайомих. 
що 6-го січня 1974 року відійшла від нас у Вічність 

наша Найдорожча СЕСТРА та ТІТКА 

НАТАЛІЯ з ДОРОШЕНКІВ 

вдова ПО ПОЛКОВНИКОВІ Володимирові Сввченкові, довголітня 
бібліотекарка Т-ва „Просвіта" у Львові. 

В тяжкім горі: 
сечтра - МІЛЩА ДОРОШЕНКО 
сетрінка - КАТЕРИНА ОБРАДОВИЧ з Дітьми 
та братанка — МТРА ВАСИЛИШШІА 

ДЕТРОЙТ і ОКОЛИЦЯ! 
Письмові замовлення 
слати на адресу: 
UKRAINIAN ENGINEERS' 
SOCIETY 
P.O. Box 525 
WARREN, Michigan 48090 

ШШШ u н ш в і 
' - f . - . - . - . . 

I 

Т О В А Р И С Т В О У К Р А Ї Н С Ь К И Х І Н Ж Е Н Е Р І В А М Е Р И К И - в л а ш т о в у є 

в суботу, 2-го лютого 1974 p., в Royalty House of Warren 

ОВИЙ БАЛЬ ІНЖЕНЕРІВ 
ш Б Е Н К Е Т ” 



-
СВОБОДА, ВІВТОРОК, Ів-ro СІЧНЯ 1974 Ч. 9. 

- . 
,.Гетьманіцина повторила і . . 
старокняхсай парти к у л а – 
ризм, степовий анархізм і по
літичний примітивізм — усе 
підкріплене душевним тлом 
сервілізму в бік обидвох істо– 

л'Щічних претендентів-до па
нування вад українськими 
землями". 

Та читач починав думати, 
ЧЕК живе ще десь якийсь-на– 
рід у світі, який затримав би, 
як тепер кажемо, свою іден
тичність на своїй рідній зем
лі, що її треба назвати „би
тою дорогою" (Ой біда, біда, 
чайці н е б о з і . . . ) Якщо ми 
дійсно таке ледащо, то яким 
робом ще досі дихаєм на на
шій (хоч і не своїй землі? 
Кортить н а в е с т и думку 

`opcKp. В. Янева зі „Збірника 
ф пошану Ю. Шевельова", 
Мюнхен, 1971 ст. 213: „Нау
ковий дослід' мусить ствер
дити, що вся Симоненкова 
творчість це один пеан на 
Честь української родини, де 
відображена наша м'яка й 
ніжна душа, що зуміла за
лишитися незмінною впро
д о в ж тисячоліт, не зважаю
чи на історичну долю, пов
н у кошмарних жорстокос
те н та брутальности". 

Цікаво дивиться Вассиян 
на Шевченка, про якого він 
пише у статті „Назад до 
Шевченка". Там читаємо, що 
надходить пора, „коли треба 
кинути^авторитет українсь
кого божища иа терези іс
торії і перевести остаточне 
психічне оформлення вели
кої етнографічної маси". Це 
писав Вассиян в 1935 році, 
але й тепер подібні думки 
можна знайти в писаннях 
так званих українських ди
сидентів. „Гарячим Гейзе
ром пробивається. Шевченко 
з моря українського буття 
і цілий спадає (вертається) 
назад, У глибини того ж мо
ря, - як його няйзаконніша 
еманація-хвиля (слово)". 

Вассиян належить до тих 
нечисленних філософів, які 
не соромляться признавати
ся до віри в Бога. У статті 
„Бог і Батьківщина" він пи 

НОВІ ВИДАННЯ 
(Закінчення а) втор. 2-ої 

автор між своїми працями. 
—! Наша історія — це істо' 

рія змарнованих традицій. 
— Українці часто між со

бою гієни, а назовні - бара–) зазаконннй стан" вже не мо
жна. Тривалий прецеденс, 
постійна практика і приєд
нання до них щораз більшо
го числа суб'єктів і об'єктів 
найавторитетнішим проце
сом прааотворення. 

Синоди Української Като
лицької Церкви сьогодні вже 
є дійсністю, вони себе зат
вердили в особі Владик - — 
їхніх учасників та вірних 
членів цієї Церкви. 

ШОСТИЙ СИНОД УКЦЕРКВИ 
- КРОК ВПЕРЕД 

(Закінчення зі стор. 2-ої; 
починають респектувати, або вим об'єднанням, а далі гро

мадським чинникам, таким 
як СКВУ, КУК, УККА, Хри– 

прннаймні до них призвича
юються. Із цього робити „до

нн. 
— Соціальні в'язання в 

українців зовсім слабі — під 
цим оглядом українці є 
екраннім противенством до 
жидів. - — 

— Наше виховання по
винно йти в напрямі нашої 
най слабшої психічної диспо
зиції — сопДяльного інстинк
ту. 

В першому томі .творів Ю. 
Вассвяна надруковані ще 
праці про ідеологію україн
ського націоналізму — „До 
головних засад націоналіз
му", ідеологічні основи укра
їнського націоналізму", „Во
ююча Україна", про С. Пет
люру, Є. Коновальця, та де
які інші. 

Олександер Бойків писав, 
що всі, які мали „змогу на
близитись до Ю. Вассияна, 
відчували виїмковість його, 
особи. Одні втікали від ньо
г о . . . бо він для; них був 
„затяжкий". Інших оця ви– 
їмковіть Вассияна притяга
ла до себе, полонювала, для 
них він був великим мисли
телем і вчителем. Це був 
справді виїмок, якого нале
ж н о оцінити майже ніхто не 

тацька громада має тепер 
нагоду пізнати творчість Ю– 
ліяна Вассияна, бо в нас дій
сно мало тих, що цікавилися 
філософічними проблемами, 
студіюючи точну філософію. 
Вассиянові праці зовсім не 
такі „тяжкі",' як дехто ду
має, в першому томі надру
ковані історіософічні праці 
та суспільно-філософічні й 
літературознавчі. Кож н и й 
читач зможе знайти кілька 
цікавих праць, що ними змо
же запікатися. Вассиян на
ціоналіст, але він прийшов 
до націоналізму „не тільки 
з практики українського 
життя останніх десятиріч, 
але також, і мабуть найбіль– 

Постанови Шостого Синоду 

Інформації, про перебіг І 
рішення Шостого Синоду по
кищо скупі. Але з того, що, 
опубліковано в комунікаті 
чи в інших ствердженнях, 
можна підсумувати - такі 
справи, які були предметом 
розгляненая та винесених 
постанов. 

ж Здійснюючи свої зако
нодавчі компетенції, . Шос
тий Синод схвалив остаточ
но проект конституції П. 3. 
..Патріархальний устрій По– 
місної Української Католи
цької Церкви", який вже був 
опублікований . в „Благовіс
нику" за 1972 р. Ц ю схвале
ну конституцію рішено пре
д'явити Святішому Отцеві, 

ше: „Дорога до Бога веде 1 ше, з ділянки і стимулів чи– 
через Батьківщину. Одначе - стого мислення", 
лучба з Богом можлива тіль– Хто дістане до рук той 
кя безпосередньо між ним і перший том творів Вассия– 
д у ш е ю людини. Поминути на, той з цікавістю чекатн– 
Батьківщину, найвищу дій– | ме на дальші томи. 
сність реального світу, зна– і Цей перший том пригото– 
чить боротися з нею, як із | вив до друку Б. Гошовський, 
злом .відрікатись її в ім'я хи– вибира-ючи матеріал з бага– 
бно зрозумілого Бога". Бог І тої спадщини покійного фі
не жадає від людини само– лософа. Книжка в и д а н а 
губства, а таким є заперечу–j дбайливо. Вона гарна й по
вапни своєї найвищої, наці– трібна, бо змушує читача 
опальної іядивідуальности. і думати про важливі пробле– 

Наведемо щ е кілька ,,ду–і ми людини та всього нашо– 
мок-нотаток", які залишив | по народу. 

;-
Вшанування пам'яті проф. д-ра 

Пантелеймона К. Ковалева 
у Вашингтоні 

В п'ятницю 14-го грудня 
д . р. о год. 7.45 вечора, від
булося спільне засідання 
Осередку В а шингтіжеької 
групи УВАН-у в залі укра
їнської православної церкви 
у Вашингтоні, Д . К , прис
вячене бл. п. проф. д-ру П. 
К. Ковалеву, кол. голові Ва
шингтонського HTLLL Засі
дання відкрив д-р Ю. Стяро– 
сольський, теперішній голо
ва Осередку НТШ, накрес
люючи сильветку непересіч
ної постаті українського уче
ного, що гнаний недолею у– 
тікача зумів працювати для 
укпаїпської н а у к и 

Про наукову діяльність 
щ ю ф . Ковалева доповідав 
проф. Петро Одарченко, те
перішній голова Вашингтон
ської групи УВАН. 

Буханець хліба може коштувати 
цілого доляра 

gT Вашингтон. - Вілліям 
Мід, голови Американської 

' 'Асоціяці ї Пекарів, заявив, 
щ о якщо Уряд негайно не 

-встановить контролі над ек– 
ілспортом пшениці, то ч може 

заісиувати брак хліба, а до 
ч к е н и Ц. р. Ціна буханця хлі– 
1 б а м о ж е зрости до одного до– 

дяра . Голова Асоціяції Пе
карів, яка представляє біль– 

зміг". (стор. 15) . Наша, чи– Вселенському Архисресві. 
Неясцо тільки, чи це пере
дано до відома чи до затвер
дження. Прихильники тра
диційного помісвого статусу 
нашої Церкви схильні до 
першої інтерпретації; більш 
формально - позитивісгично 
наставлені каяоністи римсь
кої школи заступають другу 
тдчку погляду. Як не було б, 
але конституція вже є, її 
треба впроваджувати в жит
тя шляхом узусу , нехай і 
поступового. В ж е сьогодні 
ніхто, в тому й деякі єпис
копи, не можуть відтягати
ся, мовляв, такої конституції 
немає. 

л Другою важливою пос
тановою законодавчо - прав– 
ного значення є рішення 
про створення окремої Коди
фікаційної комісії, яка під
готовляла б наші проекти та 
співпрацювала б із загаль
ною Комісією кодифікації 
східнього канонічного права. 
Покищо її складу не прого
лошено. 

^ 3 погляду українських 
міжконфесійних в з а смин 
мас поважне, значення схва
лення Синодом заходів для 
створення Ради Українських 
Християнських Церков. Ц ю 
справу уповноважено фіна– 
лізувати Канадській Митро
полії. Треба сподіватися, що 
спільний виступ наших Цер
ков і євангельських об'єд
нань під час Другого СКВУ 
буде продовжуватися з цьо
му дусі, зокрема на відтинку 
оборони переслідуваної релі
гії в Україні. 

9 Центральною проблемою 
синодальних нарад, як ви
глядає з комунікату і спіль–, 
ного послання, була ситуа
ція нашої Церкви в Україні. 
Тільки загально сказано, що 
Синод'„зробив ряд заходів" 
у цій справі, ймовірно, по лі
нії вимоги домогтися залега– 
лізувания Української Като
лицької Церкви Конкретні
ші заходи в цьому напрямі 
нам не відомі, але можна 
сподіватися, що йдеться про 
заходи перед чинниками 
Апостольської Столиці, які 
досі у своїх ,пересправах з 
совєтським урядом іґворува 
ли безправне положення на
шої Церкви. Крім молитов і 
діл покути, які самозрозумі
ло, ціла наша богоязлива 
спільнота повинна чинити в 
наміренні Церкви і народу, 
є потреба докорінно зруши
ти світову публічну опінію. 
Думаємо, що в цьому нап
рямі мало зробили не лише 
наші громадські і політичні 
чинники, але також католи
цькі. Є ряд міжнародних ка
толицьких організацій, що 

Д - р Петро Орншкевич за– 
демонстрував на магнето– 
фонній стрічці голос Пок”ій– 
ногоу-коля т о проф. Ковалів 
промовляв' на святі у Ва
шингтоні, з -нагоди його 30-
літиьої наукової ДІЯЛЬНОСТІ!. 

Д - р ІларІон Калиневич у– 
лаштував виставку наукових 
праць Ковалева, які знахо
дилися у руках членів обох 
товариств. 

Жалобні засідчнн.ч закрив 
д-р Олесь Ломацький, засту
пник голови Вашингтонської 
групи УВАН, дякуючи при
сутнім за участь і виконав
цям програми за успішний 
вечір. Присутніх буле коло 
20 людей. 

ІларІон Каличевич 

Совстському Союзові 18 мі
сяців тому майже вичерпав 
ці запаси. Контроля не екс
порт пшениці повинні зобо
в'язувати принаймні протя
гом наступних б-ох місяців,! мають обсерваторський ста– 
тобто до сподіваного цього– | тус при ООН та таких, що 
річного рекордового вро–! їх голос у світі важить. Із 
жаю, заявив Мід. 

Департамент сільськ о г о 
господарства, реагуючи на 
пересторогу Вілліяма Міда, 
що ціна буханця хліба може "Игість пекарень Амер и к н, 

сказав кореспондентам, що І зрости д о цілого доляра, за– 
Т^чужомонні покупці нагрома– вив, щ о ця прогноза „нісе– 
'докують американську пше– І нітна". А л е в той самий час, 
І ницю, а в ЗСА вже тепер речникИ цього департаменту 

відчувається її брак. В. Мід потвердили, що Уряд заохо– 
пояснив, що Америка пере– | чує експортерів обмежити до j Ч И мо у випадку совєтськтгх І збереженні та у приверненні 

- в а ж н о мав великі запаси | стави пшениці чужоземнем І ЖИДІВ. Ц Ю акпію належало б традицій. Конечно вказувати 
пшениці, а л е продаж вели– | покупцям, п р и наймні до проводити спільно всім на– на невластиві обрядові чи лі– 

`'`TfiA кількосте, цього зерна І жнив 1074-го року. - ^ | Ш и и Церквам - і віровизяане– І тургічні практики, чужі вам 
, ; . 

ними втримується з україн
ського боку деякий контакт 
(„Плкс Романа", Міжнарод
на Федерація Католицької 
Преси та інші) . 

Чи не варта б для цього 
всім нам зрушити міжнарод 

стнянський Рух , Українська 
Католицька Асоціація Пре
си, Товариства за патріархат 
та інші. ` 

і Ряд інших літургічннх, 
пасторальних і обрядових 
справ порушувалися на Си
ноді й щодо них винесено 
певні рішення. Будемо очіку
вати повного опублікування 
діянь Синоду і тоді можна 
буде краще спопуляризува
ти ці справи. Одне певне, що 
вони б у л и схвалені в дусі 
турботи за збереження чис
тоти нашого обряду, з а ду 
ховну віднову всіє! вашої 
Церкви та в почутті триво
ги з а майбутнє нашої діяс– 
пори. 

в Синод також закликав 
українців католиків взяти 
активну участь у святкуван
нях 1975-го "Святого Року, 
зокрема заповів масове ук
раїнське паломництво до Ри
му на червень 1975 р. Споді
ваємося, що й ця нагода не 
пройде без того, щоб вбуду
вати новий ваговий камінь у 
будівлю вашої помісности та 
синодально - патріаршого 
устрою УКЦеркви. . 

Дороговкази є — потрібно 
д й і 

Прнходиться паки і паки 
повторювали, що Синоди, їх
ні постанови, патріархальна 
конституція нашої Церкви, 
а навіть саме проголошення 
Київсько - Галицького Пат– 
ріярхату для українців — 
це ще не все! Навіть якщо б 
одного дня такий Патріар
хат у Римі визнали, то це 
ще не розв'яже усіх наших 
наболілих справ. Вони 
складніші і багато трудніші, 
щоб від одвієї події, від од
нієї особи Патріарха чи на
віть однодушного акту всіх 
єпископів узалежнювати їх
нє успішне розв'язання. 

Ц е залежить від усіх нас, 
від зусиль навіть не одного 
покоління. Такі речі, як дер
жавна самостійність, цер
ковно - канонічне завершен
ня чи доосновне перероджен
ня . цілого народу, віками 
гнобленого, залежать від 
збірних дій і кожноденної 
праці мільйонів рядових і 
видатних одиниць. . 

А л е підвалини вже пос
тавлено. Не чекаймо ніяко
го чуда, що все зробиться 
саме, якимсь декретом згори. 
Перед нами дальші змаган
ня, а особливо тверда праця, 
яка вимагає поту і жертвен– 
ности. Мусимо здійснювати, 
а не лише деклярувати, пос
танови попередніх Синодів, 
зокрема такі важливі з по
гляду організаційного, кано
нічного і обрядового, як 
Третього і Четвертого Сино
дів. Треба, щоб утворена на 
П'ятому Синоді інституція 
— Постійний Синод діяв по
стійно. Треба вже тепер вво
дити в життя конституцію, 
прийняту на Шостому Си
ноді. 

Ніхто з нас цього не зро
бить. Ц е є закляк насампе
ред до тих священиків і ми
рян, які одвосторонньо всі 
претенеїї виставляють до 
єпископів, все від вих очіку
ють і на н и х складають ви
ну за невдачі. Наші єписко
пи такі, як священики, а 
священики такі, яких вида
ли з себе вірні. Між Влади
ками є добрі архисреї; всі 
вони бажають по-своєму до
бра нашій Церкві, хоча не 
всі ще зрозуміли „повноту 
часу". Але, мабуть, готові 
вони вчитися і розуміти но
ву дійсність та проблеми, які 
раніше для них не існували, 
вчитися із своїх та наших 
спільних помилок. 

Ті з-поміж їх співбратів– 
Владик, з-поміж священиків 
і вірних, які ці речі вже ро
зуміють і перейнялися світо
глядом нашого духового від
родження, повинні їм допо
могти це чимекоріше засво
їти. Ми повинні переконати 
всіх фактами життя, що ко
нечно будувати нашу цер
ковну помісність вже тепер 
І слід розпочинати це з ни
зів, якщо тут чи там ще до 
цього не готові архнєреї. 
Треба довести скептикам і 

ну опінію однією зорганізо– і байдужим, що існують вели– 
ваною акцією?! А це мало б | к і вартості саме у нашому 
деякий вплив, як це ми ба-1 обряді, у його плеканні й 

Українському Пінокіш п'ятдесят років 
Рівно тому п'ятдесят ро

ків, 1923 р. у Львові у видав
ництві М. Таранька з'явився 
переклад з італійського 
проф. Євгена Онацького, у 
Львові, архитвір в світовій 
літературі, „Пригоди Піво
нія", Карла Кольоді. Казко
во - гротескний твір Кольоді 
описує фантастичні пригоди 
хлопчини виструганого з де
рев'яного поліна і оживлено
го батьківською любов'ю, 
столяра Антонів. 

В тридцяти щости розді
лах твору, тридцять шість 
пригод Пінокія, що в них 
встряває дерев'яний хлопчи
на з приводу трндцятншоста 
видів нечемносте, невторо– 
п нос ти і неслухняности. 
Тридцятьшість розділів тво
ру, це стільки ж, захованих 
у хвилюючій фабулі , нав
чань для юного читача, що 
не слід бути таким, як нече
мний Пінокіо, бо нечемність 
приносить тільки шкоду то
му, хто її поповняє. 

Сорок сім років пізніше 
від появи перекладу Є. Она
цького, совстське видавницт
во „Молодь" в Києві, наду– 
малось випустити цю висо– 
кодидактичну книжку в пе
рекладі Ю. Авдєсва Порів
нюючи обидва переклади ми 
зі здивуванням спостерігає
мо наскілько соковитіша, ба
рвистіша і дохідливіша мо
ва перекладу Онацького від 
мовн Авдєсва, яка за' сорок 
сім років „нечуваного розк– 

пасторальні методи, запози
чені під впливом „моди" і 
фальшивого м о д є рнізму. 
Слід на здобутому досвіді 
вчити інших, що, наприклад, 
навіть англомовних україн
ців можна призвичаїти до 
української літургічної мови 
та переконати в тому, яким 
згубним для самого існуван
ня нашої Церкви може бути 
впровадження чужої літур
гічної мови. 

Не чекаймо, що це все з а 
нас зробить Патріарх. Він 
ж е своїм посохом не повчить 
Владик, що Архнєрейську 
Святу Літургію треба слу
жити, а ве „президіюватн". 
Він також не стягне черво
них поясів і ґудзиків 3 Р я с 

монсеньйорів, прикрашених 
ще крнлошанськими хреста
ми. Це треба робити свідо
мим священикам і мирянам 
тактовно, розумно, відпові
дально, але й рішучо. 

І так, є ще пребагато ін
ших справ, які залежать на
самперед від низів, від актив
ного мирянського елементу 
в– Церкві і від патріархаль
них діячів в першу чергу. 
Але для цього треба працю
вати в Церкві, а не лише 
кричати під церквою. Пра
цею і жертвенністю виявимо, 
що ми не тільки протестус– 
:.ю, але й будуємо. Можна 
мати критичні погляди на 
таке чи інше потягнений 
єпископа або священика, але 
треба бути наскрізь льояль– 
нам і вірним членом своєї 
Церкви, активним парафія
нином і прикладно практи
куючим мирянином. 

Замість підносити негатив
ну критику, коли будується 
для великої громади так по
трібну церкву, мовляв вона 
не конечна, або вести шеп– 
тану пропаганду, щоб не да
вати на таку церкву гроші, 
слід би таким людям вклю
читися активно в її будуван
ня. А л е при цьому треба до
могтися таких впливів, щоб 
та церковна громада не пі 
діла на манівці, не вводила 
чужі обрядові практики й не 
служила засобом денаціова– 
налізації нашої молоді. Біль
ше включення у наші цер
ковні щоденні справи в ду
сі постанов вже відбутих Си 
подів напевно допоможе 
більше І великій справі на
шого Патріархату. 

віту української мови" в під– 
совєтських умовах, залиши
лась позаду, до того ж „зба
гатившись" всякими старшо-
братськими „кастрюлями". 

Намагання перевидати в 
цьому ювілейному році при
годи чудового нечемнюха 
ПІнокія в перекладі Є. Она
цького розбилися об брак 
відповідних фондів. Брак 
цього, вийняткових дидакти
чних якостей, твору, в біблі
отечці нашої дітвори, це ве
лика ш к о д а Ц ю шкоду мо
ж е ошіннти тільки той, що 
в дитинстві зачитувався в 
перекладі Онацького і досьо– 
годні не забув хвилюючих 
походеньок дерев'яного хло
пчини. А може б все таки 
перевидати „Пригоди Піно
кія"? ' 

Л-й 

Різне 
ЧИ В ЦЬОМУ РОЦІ НАВЧИТЕСЯ -АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ? 
Нюпоркський Університет 
може допомогти Вам за 
14 тижнів навчитися 
говорити, читати і писати 
по-англійськи. 
Наука відбувається в день, 
вечорами або в суботи. 
Знижені оплати І догідні 
години робить Університет 
найкращим місцем 
для науки. 
Реєстрація починається 
21. січня. За інформаціям 
прошу телефонувати 
508-3831 
або писати до: 

THE AMERICAN 
LANGUAGE 
INSTITUTE 

1 Washington Square North 
New York, N.Y. 10003 

а д і х и х і і і п і х ш і ї ц 
и A w ,4вь am ї в П З Б О P И 

її ВІДДІЛІВ У Н С 
йддддджпжкхдаад 

СУБОТА, 
19-го СІЧНЯ 1974 р. 

н ю А і'К. н. д ж . Місячні збо
ри Т-ва Чорн-,Січ 14 Відд., 
о год. 7-ІЙ веч. в приміщен
ні Чорн. Січі, 688 Сенфорд 
Авеню. На порядку: звіт 
Управи за 1973 р. та вибір 
делегатів на 28 Конвенцію 
УНС. Проситься чл. вирів
няти вкладки. — В. Вогов– 
сьхий, пред„ 3 . Терлоцькнй, 
кас , М. П. Отрок, секр. 

НЕ ДІЛ Я, 
20-го СІЧНЯ 1974 р. 

КЛІФТОІІ, її. Дж. Місячні 
збори Т-за Укр. СІЧ 182-ий 
Відд. від год. 11-1 по пол. в 
залі Укр. Правосл. Церкви 
при 635 Broad вул. Просить
ся чл. прибути і вирівняти 
залеглі вкладки. — Гр. Кли– 
менко, секр. 

ПАІРМА, Огайо. Річні 1 місяч
ні збори Т-ва ім. І. Франка 
334 Відд. о год. Ітій по пол. 
в залі West Side Federal Sa
vings, 6839 Ridge Rd. На по
рядку: звіти Управа і К. 
Комісії, вибір нової Управи 
на 1974 р. та делегатів і їх 
заступників на 28 Конвен
цію УНС. Просяться член
ство прибути і вирівняти за
лежності. — М. Задерецькнй, 
пре д е . Ст. ВОХОНОК, фін. се
кретар, В. Задорецьхий, рек. 
секр. 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ 
УНСОЮЗУГ 

Різне 
Як з Вашим слухом? 

Чикаго, Ілл. Beltone пові
домляє про безплатну оферту 
спеціально зацікавленим тим, 
що чують, але не розуміють 
слів. Абсолютно безплатно ви– 
силасться неоперативний мо
дель найменший, який коли-
небудь зроблено Beltone Aid 
кожному, хто зголоситься на 
це оголошення. 

Випробуйте цей неоператив
ний модель приватно в своїй 
хаті, щоб побачити, як мале
сенький може бути апарат 
для допомоги слуху. Можете 
його собі задержати безплат
но, без жодних зобов'язань. 
Важить менше як третина уи– 
ціі, все є в одній частині на 
поземі уха, не має жадного 
дротика від тіла до голови. 

Ці моделі с безплатні, отже 
дораджуємо виписати для се
бе тепер. Знову ж повтарясмо 
— це нічого не коштує і оче
видно без зобов'язань. Тисячі 
вже прислали замовлення, от
же пишіть сьогодні до Dept. 
4097, Beltone Electronics Corp., 
4201 W. Victoria, Chicago, HI. 
60646. ч (Огол.) 

Help Wanted Male 

SUPERSNTENDENT 
For bank building in Hobo-
ken. Good pay plus benefits. 
4Ц room a p t goes with ;|ob. 
Full time work.for reliable 
person with refer e n c e s . 
Apply personal dept. Hudson 
United Bank, 3100 Bergen 
Line Ave., Union City, ХЛ. 

or call (201) 865-6100. 
An equal opportunity 

employer. 

II 
Спеціально 
в Україну 

З А М О В Л Я Й Т Е В Ж Е 
С В Я Т О Ч Н І П А Ч К И . 
Окромпе оголошення -
скромні ковзсуреиційні 
ціни. 
ПАЧКА ч. І. 
10 шаляиових, позолочу
ваних хусток, великий 
вибір, тільки за 560.00. 
ПАЧКА Ч. П. 
5 великих, вовняних хус
ток 40 х 40, з вовняними, 
фреидзлями, б малих по
золочених хусток, тіль
ки за 570.00. 
ПАЧКА Ч. Ш . 
5 найбільших, вовняних 
хусток 64 х 64, б малих 
позолочених, тільки за 
190.00. . 
ПАЧКА Ч. IV. 
10 шаляиових хусток, З 
ярди вовни англійської 
на пальто, zy2 ярда анг. 
вовни на убрання, 2 сае– 
тврн, 6 ярдів кремпліну 
(поліостер) на сукні, 15 
ftp дів шалл попої в квіти. 
2 ^ яр. штучний мінх, 
або крихка. Все це ра
зом з пересилкою тіль
ки 5215.00. 

Вх можете ще ДОЛОЖНТН 
в пачку потрібні Вам ре
чі, маємо великий вибір. 
Воі качки забезпечені, 
повна гарантія. Ваші 
рідні я краю нічого не 
платять. 
Висилайте тільки через 
відому УКРАЇНСЬКУ 

ВИСИЛКОВУ ФЕРМУ 

GLOBE PARCEL 
SERVICE, INC. 

101 F I n t Avenue 
(між 6 1 7 вул.) 

а долішньому Ню Порку 
Тел. (212) OB 4-8980 

Замовлення прияимасмо 
поштою або телефонічно. 
Відкрито від 9-8 в кож
ний день, в неділю від 

9-6 по пол. 

I I " 
НОВА КНИЖКА 

А. Білопольський 
НАЧЕРК ІОТОРП РОСИ В НОВІМ IIАСВГГЛБНШ 

СССР НА ФОНЕ 
ПРОШЛОГО РОССИИ 

Праця знайшла високу оцінку в Інстнтзггі для Досліду 
Росії при Гарвардському університеті. Вона призначена 
для всіх поневолених большевизмом народів, з метою 
сприяти їх зближенню 1 координації їх визвольних зма
гань: Тому вона випущена а московській версії. Але всі 
події наведені і освітлені під українським кутом погляду. 

Ціна дол. 9:60 з пересилкою 
. До набуття s книгарнях 1 від автора: 

A. BIELOPOLE 
t?.O. Box 19268 Washington, DXJ. 20036 

Різне 
ZXiliXXXXXXXXXZXXXXXXX 
Українське HIU`H.UUUH` Бюро 

ROMAN PARCEL SERVICE 
141 2ml л v . ; \ . w VorU City 

Tel.: (ZIZ) 475-1480 
ВНСІІЛАС ПАЧКИ З ОДЯ
ГОМ 1 ХАРЧАМИ В УКРАЇ
НУ І ДО СЄОР. Масмо НА 
складі все потрібне до висил
ки. Посилаймо також РУБЛЕ
ВІ ЦЕРТИФІКАТИ, АВТА, 
МОТОЦИКЛІ. ХОЛОДТЛЬНІІ– 
КИ 1 ТЕЛЕВІЗОРИ. Урядові 
год ніш: ВІД шшед. до п'ят ішці 
8:30-0:00 веч., в ч-у.З. 8:30-о:00 
веч. в неділю від 10-1 по пол. 
х х х х х х х х ї х х х х х х х х х х х х х 

ЯЕІАЬЛ ESTATE 

,ХОЧЕТЕ ПРОДАТИ АБО КУПИТИ 
ВУДИНОК, ВИЗНЕС, ЗЕШІЮ 

звертайтеся до 
УКРАЇНСЬКОЇ ФІРМИ 

GEMINI REAL ESTATE (00. 
98 — Second Avenue 

New York. N.Y, TH.: 477-Я4М) 
SERVICE 

Викопую добру І солідну 
ПРАЦЮ 

Оббиваю стіии– деревом (pan
eling), встаадюваиня готових 
стін, стель і підлоги, перебу
довування кухонних кабіне
тів,' викінчування формаакою, 

вставлення вікон і дверей. 
(212) 450-2772, цілий день 

MALE St FEMALE 

PORTER 
б day week, good pay and 

excellent benefits. 
Boy Scouts of America 

(201) 249-6000, Ext. 415 
Equal Opportunity 

Employer. 

Male and Female 

ПОШУКУЄТЬСЯ 
Ж І Н К У 

до 3-ох дітей, від 3-го лютого 
до 19 квітня 1974 р. Повне 

Одержання й оплата. 
Телефон — 

(201) 345-2473 
|| Funeral Directors || 

Theodore WOLiNMN4nc 
ДЧректов 

Пехорекяого Зааедеівн) 
I tS Eaat 7th Street 

HEW ГОВЖ, N.Y l t t f t 
TeL: OB S-14rf 

ООЛІДНА ОБСЛТРА 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. аогРЕшяж 
Зайиасться Похороваші 
в BRONX, BROOKLYN, 

NEW YORK І ОКОЛИЦЯХ 
КОНТРОЛЬОВАНА 

ТЕМПЕРАТУРА.' 

PETER Ш М к 
129 EAST т STREETI 

HEW YORK, NY 
ORegon 4-25GS 

S I X K O W S K Y 
FUNERAL SERVICE 

3362 Boston Rd. 
NEW YORK, N.Y. 10499 

Tel.: 863-2475 
Директор ИОСНФ 

С Е Н Б О В С Ь К И И 
Завідує влаптгувашіяи по
хоронів в каплицях, поло
жених в кожнім районі 
міста. Похорони по ліиі– 

мальвих цінах. 

Щк, 

^ 
КОВАЛЬЧИК 

FUNERAL HOME 
Completely 

АГО CONDITIONIID 
Займається Похоропаии 
в стеяті NEW JERSEIY. 

Ціни приступні для всіх 
Обслуга чесна й найкраща. 
У випадну смутку а родині, 
кличте, як в деякі таж і 

в ночі 

WILLIAM F. 
RASLOWSKY, Manager 

129 Grand Street 
(cor. Warren Street^ 

Jersey City, N.J. 07302 
HEndereon 4-5131 

TАРЗАН, 4 . 7068. Іто чує крик Тарзана 

: 


